
Verksamhetsberättelse Jazz i Växjö 2017 
Styrelsen för 2017 har bestått av; Bronson Månsson (ordf.) Björn Pettersson (kassör), 
Lars-Göran Thuresson (sekr), Patrik Hörberg och Michael Östlund. Under året har 
Björn ”JazzNalle” Möller varit adjungerad vid samtliga styrelsemöte. 

Revisor har varit Björn ”JazzNalle” Möller och Birgit Granell Möller. 
Valberedningen har bestått av Björn ”JazzNalle” Möller. 

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 80. 
Medlemsavgiften har varit 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för 
familjemedlemskap, och har berättigat till rabatt vid samtliga egna klubbarrangemang. 
Klubben har själv, eller i samverkan med andra, arrangerat 10 huvudkonserter 
och 8 försmaker under året, samt JazzFest med 12 akter, i samverkan med PM & 
Vänner och Accent Förlag & KulturProduktion. Dessutom har entusiasterna Kurt, 
Micke och Björn ordnat med hela 17 tillfälle för Jazzlyssning i samverkan med Sensus. 
Målsättningen att ha ett brett utbud inom jazzen har uppnåtts till fullo: allt från 
jazzdansant swing över Be-Bop-Retro, avantgardeimpro och modern svensk jazz, 
vokaljazz till ung nyskapande jazz har passerat. 

Det organisatoriska arbetet har haft till hälften byggt på stor vana hos etablerade 
ledamöter i styrelsen, i kontrast och samverkan, med nya tankar. 

Styrelsen har haft flera diskussioner om den stora arbetsinsats som krävs för att 
leda och organisera verksamheten, och lämnar vidare till nästa styrelse att ta beslut 
huruvida man ska arvodera någon ”Producent/Verksamhetsledare”, som även ska ta 
ansvar för en del administrativt arbete, som sökande av medel mm. 

Samarbetet med Växjö Kultur- och Fritidsförvaltning, Musik i Syd och Sensus har 
varit gott. 

Jazz i Växjö är medlem i Riksförbundet Svensk Jazz och deltog med en ledamöter 
vid JazzRiksdagen i Sundsvall i maj. Klubben representerades där av Bronson B. 
Månsson (ledamot i Förbundsstyrelsen och ordförande i ArrangörsRådet). 
Styrelsen har under året (årsmöte – årsmöte) haft nio protokollförda styrelsemöten. 

Årets ekonomiska resultat visar, efter avskrivningar, ett underskott på 22.085 kronor.  
Jazz i Växjö tackar alla som bidragit till klubbens verksamhet och framgångar: 
Riksförbundet Svensk Jazz, Statens Kulturråd, Musik i Syd, Växjö Kommun, PM 
Hotell, Kafé De Luxe och Sensus. Stort tack också till funktionärer, medlemmar, 
musiker och framför allt till jazzpubliken! 
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