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Verksamhetsberättelse Jazz i Växjö 2019
Föreningens ledning
Styrelsen för 2019 har under åter bestått av:
Björn Möller (ordf.), Björn Pettersson (kassör), Leif Carlsson samt Jonas Ingolf som har verket som
sekreterare vid flertalet av föreningens styrelsemöten.
Revisor har varit Magnus Boltmark som även har närvarit vid flertalet styrelsemöten. Även Patrik
Hörberg del av bokningsgruppen har deltagit vid planering av konserter.
Valberedningen har bestått av tidigare ordförande Bronson Månson.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften sänktes för 2019 till 50 kronor enligt beslut på årsmöte 2018 för att erhålla fler
medlemmar. Tidigare var avgiften 200 kr, familj 300 kr och ungdom 100 kr. Medlemsavgiften har
berättigat till sänkt konsertavgift med 50 kr.

Verksamhet
Föreningen har genomfört 14 konserter och sponsrat två konserter med lokala musiker i samarbete
med Folkets Bio och Föreningen Macken.
Utöver livekonserter har Curt Gustafsson, medlem i föreningen, varit cirkelledare och arrangerat
studiecirkel i jazzlyssning i samarbete med Studieförbundet Sensus. Cirkeln som startade något år
efter föreningen bildande omfattande 9 ggr per termin.

Konserter
-01-26 Konsert, Kdl (Kafé de luxe) med fyra band från St Sigfrids fhsk
-02-01 Konsert, Kdl, Skurup folkhögskola (sextett)
-02-08 Konsert, Braåsgården, Eric Bibb
-02-13 Konsert, Palladium, Johan Lindström Septett
-03-16 Årsmöte, med underhållning av lokal musiker och vokalist
-03-25 Konsert, PM & Vänner, Gustav Lundgren Trio feature Frida Hedvig
-04-12 Konsert, Kdl, Hannah Tolf
-04-28 Konsert, Växjö Teater, Rebecka Törnqvist
-05-18 Konsert, Palladium, Katherine Windfeld Band
-05-25 Konsert med jazz för barn, Kdl, Båtjazz med Emma
-08-17 Konsert för barn, Kdl, Malmars Lilla Makalösa
-09-13 Konsert, Kdl, Jazzappear med ledning av Elisabeth Melander
-10-10 Konsert, Kdl, Trio Orakel
-10-11 Konsert, Braåsgården, Jessica Pilnäs & Johan Norberg
-10-25 Konsert, Kdl, Lisa Lystam Family Band
-09-11 Konsert, Stenladan, Max´ Saxar i samarbete med LNU studenter på Producentlinjen
-12-13 Konsert, Palladium, Kansas City Stompers med Anna Pauline och Ulf Werre
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Utvärdering av årets verksamhet
Målsättningen att ha ett brett utbud av jazzens många genrer, på olika scener har uppnåtts.
Enligt önskemål från kommunen har föreningens styrelse etablerat samarbete med LNU studenter på
Producentlinjen. En konsert har genomförts under höstterminen och två kommer att genomföras
under vårterminen. Samarbetet har uppskattats av såväl styrelse som studenterna. De har fått
möjlighet att delta i föreningens styrelsemöten, planera, producera och genomföra egna konserter
förlagda till Restaurang Stenladan. En slutrapport kommer i samband med Kulturföreningen Klubb
byter ledning vid årsmötet.
Föreningen har en stående inbjudan till studenterna vid St Sigfrids fhsk att forma ett jazzband som
uppträder som förband vid föreningens konserter. Arrangemanget är mycket uppskattat av lärare och
studenter eftersom det ger de blivande artisterna scenvana och tillfälle att träffa etablerade artister att
utbyta idéer med vid den obligatoriska middagen efter sound check.
Självkritiskt kan vi dock notera att på de flesta konserter verkar publiken huvudsakligen bestå av
yngre icke FJV medlemmar. Kanske har vi satsat på lite för mycket "ny musik" för våra medlemmar.
Samtidigt vill vi även knyta till oss nya medlemmar som är intresserad av samtida jazz och
bluesmusik.
Styrelsen har under året träffats vid 10 protokollförda styrelsemöten samt ytterligare några
arbetsmöten.
Årets verksamhet har resulterat i en förlust med storleksändringen 50 tkr. Förlusten kan dels hänföra
till beslutet vid årsmöte 2018 att sänka medlemsavgiften från 200 kr till 50 kr (minus 15 tkr) utan att
ta bort entrérabatten för medlemmar och dels ett, i styrelsen inte förankrat, beslut att i samband med
kontraktsskrivningen med kommunen för perioden 2019 – 2021 utlova 14 konserter vara två
konserter för barn. Bidraget från kommunen utgörs av en grundsumma på 150 tkr (tidigare 145 tkr)
och ett tilläggsuppdrag värt 10 tkr för två konserter för barn. Tilläggsuppdraget på 10 tkr har tidigare
gällt kostnader för samordning av turnéer. Vid årsmötet 2019 beslutades att behålla medlemsavgiften
50 kr (100 kr för familj) och att rabatten 50 kr på entrén för medlemmar tas bort.

Statligt bidrag
Före 2018 fördelades bidraget från Statens Kulturråd av Svensk Jazz nu sker fördelningen direkt från
Kulturrådet. Ändringen innebar dels mer omfattande ansökningsförfarande med tydligare krav på
arrangemangen, och dels förtydligande av föreningens arbetsgivaransvar vid anlitandet av artister för
föreningens konsertverksamhet. Utöver ansökan tillkom en slutredovisning av ekonomi och
genomförda arrangemang i april året efter genomförd verksamhet.
Nedan exempel på krav gällande de publika arrangemangen.
UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Bidrag beviljas för verksamhet som leder till publika arrangemang av hög konstnärlig kvalitet och
kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.
För att beviljas verksamhetsbidrag krävs:
‒att aktören, som ett riktmärke, har arrangerat minst 6 konserter med professionella musikgrupper
och/eller artister under innevarande år och att verksamhet i minst motsvarande omfattning planeras
för den period som ansökan avser.

2020-02-29

Sida 3

Ekonomi
Föreningens inkomster utgörs av bidrag från Statens Kulturråd och Växjö kommun, medlemsavgifter
och biljettintäkter.
Föreningen får bidrag med 160 tkr från Växjö kommun enligt ett treårskontrakt, utöver detta söker
föreningen varje år bidrag från Statens Kulturråd. De två senaste år har föreningen erhållit 70 tkr
årligen. Tidigare fördelade Svensk Jazz Kulturrådets medel till jazzföreningarna då låg bidraget 10 –
15 tkr högre.
Utgifterna utgörs av gager, reseersättning, hotellrum och mat enligt artistens önskemål. Enligt
kulturrådets krav för bidrag ska gaget ligga på min 3000 kr/artist.
När det gäller hotellrum har föreningen avtal med hotell i staden om artistpris (ca 50 % på ordinarie
pris) under lågpristid torsdag – måndag övriga dagar ca 10 % på ordinarie pris.
Utöver de artistrelaterade kostnaderna tillkommer spelplatsberoende kostnader som till stor del styr
biljettpriset och utgörs av lokalhyra, ljud (tekniker, teknik som PA-anläggning, trummor, stativ av
olika slag, osv) och eventuell stämning av piano/flygel. Slutligen ska STIM ha del av
biljettintäkterna.
Föreningen har avtal om fast pris med Kafé de luxe när det gäller de kostnader som är relaterade till
spelplatsen. I avtalet ingår lokalhyra, dryck, frukt, snacks enligt artisternas raider i logen, ljud,
tekniker, teknik, mat till artister inklusive förbandets studenter och möblering. Kafé de luxe har avtal
med STIM som föreningen hänvisar till när STIM-fakturan kommer.
Vid t ex Folkets bio (Palladium) och Utvandrarnas ligger kostnaderna för PA-system, tekniker och
teknik i paritet med Kafé de luxe fasta pris. Utöver detta tillkommer kostnader för lokalhyra,
stämning av piano/flygel, mat, förplägnad i logen enligt artisternas radier och avgift till STIM som är
relaterad till artist och antal sålda biljetter och biljettpris. I Utvandrarnas hus tillkommer möblering
och återställning och ev. städning.

Slutord
Jazz i Växjö tackar alla som bidragit till klubbens verksamhet under året, framförallt Riksförbundet
Svensk Jazz, Statens Kulturråd, Musik i Syd, Växjö Kommun, Kafé de luxe samt Sensus. Stort tack
även till funktionärer, medlemmar, musiker och inte minst publiken och studenterna från LNU.
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