STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR
2019 - 2020 SAMT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2020

Verksamhetsplan
För föreningens verksamhet, som syftar till att främja den klassiska jazzen, bör
den huvudsakliga inriktningen bestämmas i en verksamhetsplan fastställd av
årsmötet. Därefter är det styrelsens uppgift att se till att planen så långt möjligt
kan följas. Vissa projekt kan behöva en längre förberedelsetid än vad som ryms
inom ett år. Vissa evenemang kanske bör skjutas framåt i tiden, etc.
Detta talar för att FKJs verksamhetsplan bör omfatta två verksamhetsår med
rullande uppföljning:
Beslut år
2018
2019

Omfattar år
2019 – 20
2020 – 21

Verksamhetsplanen bör ange verksamhetens innehåll i stort och vara utformad
så att styrelsen kan lägga den till grund för sitt arbete. Verksamhetsplan, budget
och beslut om avgifter är beroende av varandra.
Konserter, föredrag, cirklar etc är aktiviteter som i vissa fall kan konkurrera med
vad de lokala jazzklubbarna anordnar. Ibland kan dock en samordning innebära
fördelar, såväl praktiskt som ekonomiskt (lägre omkostnader etc.), för
genomförandet av ett arrangemang.
Styrelsen föreslår följande verksamhetsplan för 2019-20:
Aktivitet
JazzPulsen

Anmärkning
Tidningen utkommer med sex nummer per år.
Om möjligt förkortas produktionstiden för att nå större
aktualitet.

Hemsidan

Denna vidareutvecklas i den mån ny teknik ger
förutsättningar härtill.
De båda info-kanalerna (ovan) kompletterar varandra. En samverkan är en
självklarhet.
Evenemang

Storyvilles stängning/Armstrongstipendiet och medverkan i
Stockholm Jazz Festival är de stora och återkommande
evenemangen under hösten.
En vår-/försommarfest bör genomföras om medlemmarna
visar intresse härför (ev genom en annonsering med
föranmälan).
Samverkan med andra arrangörer kan vara ett alternativ för

både stora och små evenemang.
Samarbetet med andra jazzklubbar fortsätter och vidareutvecklas.
Budget
Styrelsens förslag rörande budget och medlemsavgift bygger på den
verksamhetsinriktning som anges i förslag till verksamhetsplan.
Budgetförslaget bygger vidare på bedömningen att intäkterna av
medlemsavgifter blir något lägre än 2018.
Det budgeterade underskottet 2019 hänger samman med att det inte blir några
kostnader för föreningen samt ambitionen att medverkan i Stockholm Jazz
Festival inte ska ge negativt resultat.
Budgetförslaget bygger vidare på oförändrad medlemsavgift 2019.
Styrelsen undersöker hur man kan göra det lättare att betala in medlemsavgiften.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om reviderad budget för 2019 och budget
för 2020:
2019
2020
Intäkter
kr
kr
Medlemsavgifter
75 000
81 000
Evenemang
2 000
2 000
Annonsintäkter
3 000
3 000
Totalt
80 000
86 000
Kostnader
Storyvilles stängning
Evenemang
JazzPulsen
Marknadsföring
Övriga kostnader
Totalt
Beräknat resultat

kr
2 000
10 000
70 000
2 000
11 000
95 000
-15 000

kr
2 000
10 000
70 000
2 000
11 000
95 000
-9 000

Medlemsavgift 2019
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om en höjning av medlemsavgiften för 2020
Enskild medlem: 300 kr
Sammanboende (samma adress): 450 kr

