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Arsmdtet 2016
Fdreg6ende Arsmote agde rum den 13 mars 2016 pA Restaurang Louis, Soderhallarna.
Arsmdtet samlade endast ett 30-tal medlemmar, vilka vdlkomnadLs av ordforanden
Kerstin Arghe.
Hdrefter inleddes den formella delen av motet varvid Peter lnghe utsAgs som
motesordforande och PO Karlstrdm som motessekreterare. Efter motel bj6d orkestern
"Ola PAlssons Boogiewoogie Boys" pd utmdrkt jazz.

Styrelsen for 2016
Som foreningens ordforande utsAgs Kerstin Arghe och ddrefter ovriga ledamdter som
framgAr nedan.

. Claes Koffman. Arne Karl6rus

. Olof Pontusson

. Ola PAlsson

. Christina Ondracek

Styrelsemoten
Styrelsen har under Aret haft 10 prrotokollforda moten.

JazzPulsen och hemsidan
Medlemstidningen JazzPulsen har kommit ut med sex nummer. InnehAllet har liksom
tidigare varit reportage frAn jazzklubbar, olika evenemang och festivaler, presentation av
jazzprotiler, recensioner av skivor och bocker, referat av pressgrannar samt debattinlaigg
och annat aktuellt. Kalendarium nred jazzstdllen och orkestrar har inte kunnat medtas ddr

behovliga uppgifter saknats vid pressldggning. lstdllet har dA hdnvisats till foreningens
hemsida som uppdateras kontinuerligt.

I ovrigt om hemsrdan (www.klassiskjazz-se) kan ndmnas att dess utformning och
innehAll i stort sett dr ofordrndrade. Ddr informeras kontinuerligt om vad som kommer att
hdnda och rapporter om vad som hdnt inom den klassiska jazzen Hemsidan ger
mojlighet till laisarna att direkt skicka in kommentarer och inldgg i anslutning till
publicerade artiklar mm. Betrdffarrde kalendariet (som finns under flik) kan den som har

musiktips skicka detta direkt via en "meddelande-ruta" nederst i kalendariet.
" Minadens bild" dr ett annat Aterkommande inslag pA hemsidan och den som har en

intressant jazzbild uppmanas att skicka in denna (som bildfil). Detta sker ocksA men

redaktionen ser gdrna att fler "bidrag" skickas in. Hemsidan sorn snabb infoformedlare
har fAtt en viktigare betydelse niir tidningen bara kommer ut med sex nummer under
Aret och krdver 3-4 veckors pressldggning. ''
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Ingen orkestertiivling 201 6
Flera medlemmar har steillt frAgor om en fortsdttnin g pA jazztdvlingarna. NAgon nationell
taivling synes inte mojlig eftersom Fdreningen Classic Jazz G}teborg (som varit
huvudarrangor) inte ser nAgon mojlighet. Aven vi sjalva gor samma 

-bed6mning, 
inte

minst p. g. a. ekonomiska skdl men vi har den hiir frAgan under uppsikt.

Jazzlunch pA FAfiingan
FKJ:s vArfest blev en lyckad tillstdllning sAvdl musikaliskt som valet av platsen med den
magnifika utsikten over ett glittrarrde Stockholm. Dessutom var vddergudarna med oss
och solen sken, dven om det till en borjan blAste lite kallt.
Som utannonserats spelade tvA nrkestrar namligen "Ola Pilssons Betvingande
Swingelingers" och "spader Jazz". Det blev en skon blandning av arrangerad klassisk
iazz och en mer spontan jam-liknande sAdan - allt pA mycket hog musikalisk nivA.

Stockholm Jazz Festival 2016
Festivalen p6rgick under perioden 10 - 19 oktober. Styrelsen ansAg som vdsentligt att
klassisk jazz kom att val synas och finnas tillganglig i det stora urvalet av festivalsjazz. I

v6ra ambitioner fick vi dock beakta foreningens begrdnsade ek:onomi. Foreningen har -
liksom de narmaste Aren innan - varit medarrangor och denna gAng genom att forlagga
tio konserter pA "LOUIS Restaurang & Jazzclub" samt var medarrangor pA fyra andra
stdllen med totalt sju spelningar.
Festivalen (vAr del) genomfordes planenligt, dock med erfarenhreten att vi helst skulle ha
borjat planeringen om mojligt dnrru tidigare. Det allmeinna omdomet om hela festivalen
var att den hade genomforts med stor f ramgAng. Huvudarrangorens egna ord "... den
stdrsta av det hdr slaget genom tiderna i Stockholm". Foreningen FKJ dr redan inbjudan
att delta i ndsta festival.

"Storyvilles stdngning" och Armstrongstipendiet
En synnerligen lyckad "tillstdllning" (son 13 nov 2016)! Festligheterna inleddes med
sedvanlig parad over torget. Denna gAng dock med forsiktiga steg for sno och is pA sina
stallen gjorde v;igen hal. Men allt gick vdl och de jazziga tonerna ljdd vackert pA torget.
VAI framme i en fullsatt restaurang LOUIS satt en forvdntansfull publik och tog emot. PA

scen hade dagens orkester $wing Magnifique installerai sig * nu kunde festen borja och
sii skeddo.

Stipendiaterna 201 6 med stipendiekommitt6ns motiveringar:

Louis Armstrongstipendiet 2016 har tilldelats Josefin Peters.
Som medtem i Swing Magnifique har Josefin genom sin starka personlighet och sin

sdng gett en ny dimension titl den musik "Gypsy Swing" som en gdng lanserades av
Stephane Grappelli och Django Reinhardt.

Louis Armstrongstipendiet 2016 har tilldelats John Hdgman.
En superb tenorist under mdnga dr i Kustbandet, i Good Morning Blues och tidigare i
Gugge Hedrenius Big Blues Bind. John Hdgmans signum som producent ses ocksd pdt

mdngder av jazzinspelningar som under dren getts ut pd ett flertal mdrken.
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Louis Armstrongstipendiet 2016 har tilldelats Gunnar Lidberg.
V dr Grand Old Man inom swingmusiken har med sin fiot i Gunnar Lidberg Hot Quartet, i
Gunnar Lidberg Swing Quartet och i Gunnar Lidberg Quaftet geff oss bevis pd sitt
brilianta spel i vdrldsklass att vdljtimforas med instrumentkollegan Svend Asmussen.

MedlemsfdrmAner
Utover medlemstidningen JazzPulsen, vAr hemsida www.Uassiskiazz.se och
foreningens egna arrangemang hade vAra medlemmar rabatterade intrdden pA
evenemang anordnade av vissa andra jazzklubbar.

Foreningens medlemsantal
Den 31 december 2016 hade FKJ 402 medlemmar, en minskning med 46 medlemmar
sedan den 3ldecember 2015.
Utvdrdering av genomford verksamhet / faststdilld verksamhetsplan I stort sett har de
m6l som verksamhetsplanen angett uppfyllts. En snabbare produktion av JazzPulsen for
att nd storre aktualitet har dock visat sig svArt att uppnA. Fortfarande har tidningen vid
nAgra tillfeillen drabbats av fdrseningar i den tekniska produktionen. Styrelsen har haft
samverkan med andra foreningar'(t ex medlemsformAner, kalendarieinformation) men
nAgra direkt nya samarbetsreformer har inte etablerats.

Ekonomi
Foreningens ekonomiska stdllning framgAr av efterfdljande resultat- och
balansrakningar.
Till stdmmans forfogande stAr
Eget kapital 60 692
Arets resultat 27 170
Summa 87 862
Vilket styrelsen foreslir stammarr disponera sA att i ny rdkning balanseras 87 86?.
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Resultatriikning

Intdkter:
Medlemsavgifter
Ovriga inbetalningar
Annonser Pulsen

per 2016-12-31

95 800
10 650
2 800

Arsredovisning 2016

per 2015-12-31

112 250:00
650:00

4 350:00

Bankkostnader 2fl7 2112:00

Summa inttikter:

Kostnader:
Storyvilleparaden
Medlemsmoten
Marknadsforing
Medlemstidningen
Ovriga kostnader

Summa kostnader:

Arets resultat

Balansrdkning per

O msdtt n i n g sti | | g An gar :

Banktillgodohavanden

Summa tillgdngar:

Skulder och Eget kapital
Leverantorsskulder
Med lemsavg ifter (fori nbetalda)
LA-stipendiefond
LA-fond arv

109 250

1 980
4 363

875
63 557
I 128

82 080

27',170

2016-12-31

206 559

207 434

11 350
15 550
37 672
55 000

117 250:00

2750:00
8 941:00
2 630:00

67 704:07
11 452:40

95 589:47

21 660:53

per 2015-12-31

191 803:87

192 153:87

0:00
20 600:00
40 862:00 -)

70 000:00..)

Kundfordringar 0 350:00
Ovriga fordringar 875 52:00

Eget kapital 60 692 39 031:34
Summa skulder och eget kapital: 180 264 170 493:34

21 660:53Arets resultat 27 170
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Ti l ldig g su pplysn i n gar

*) Armstrongstipend iefonden

IngAende vdrde
GAvor

Arsredovisning 2016

2016-12-31

40 862
1 100

per 2015-12-31

42072:00
3 000:00

Utgdrende vdrde

**)Arvet

lngAende vdrde

37 672

70 000 85 000:00

Utdelade stiPen<

UtgAende vdrde

Stockholm den - februari 2016

70 000:00

Olof Pontusson

Claes Brodda

Av 2015 Ars stiimma vald revisor

55 000

4rL
Kerstin Arghe

Arne Karl6rus

/rr*'W ow{?o&ryw-----------*----{--------

(cL- ,f,.
I:!tuY=.

Ola PAlsson Christina Ondracek

Var revisionsberdttelse avseende denna arsredovisning har avldmnats den
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Mats Hubner

Av 2016 Ars stAmma vald revisor


