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Verksamhetsberättelse för Föreningen Jazz i Växjö år 2020 

Styrelse och revisor 

Ledamöter   Mandatperiod 

Ordförande: Björn Möller  2 år väljs udda år 
Kassör & v.ordf: Björn Pettersson 2 år väljs jämna år 
Sekreterare: Jonas Ingolf   2 år väljs udda år 

Revisor har varit Magnus Boltmark. 1 år väljs varje år 

Styrelsen har under året genomfört åtta protokollförda styrelsemöten och ett antal arbetsmöten med bl.a. 
bokningsärenden, rapportering av genomförd och planerad verksamhet till Växjö kommun och Kulturrådet. 

Revisor Magnus Boltmark har varit adjungerad vid flertalet styrelsemöten. 

Valberedningen har bestått av tidigare ordförande Bronson Månson som har avflyttat från Växjö. I hans ställe 
har ordförande Björn Möller har axlat även denna roll. 

Verksamhet 

Förutom konsertverksamheten genomför föreningen en studiecirkel med ca 25 deltagare var 14:e dag där Curt 
Gustafsson är cirkelledare.  

20-02-22 Årsmöte för verksamhetsåret 2019 genomfördes i Kafé de luxe Gillestuga. 

Konserter våren 2020 

Om inget annat anges kommer förbanden från St Sigfrids FHSK. 

Av planerade sju konserter under våren genomfördes följande fyra p.g.a. Covid-19. 

20-01-29 Lokal: Kafé de luxe Gillestuga. Huvudband: We Float. Förband: Kakadua Sextet.  
Dessutom deltog Frukostklubben Sextett från Oskarshamn.  

Trevlig konsert med bra musik. Några medlemmar klagade på ljudnivån. Det bör vi ta till oss. 

20-02-21 Lokal:  Kafé de luxe Gillestuga. Huvudband: Nuaia samt Josgrejen. Förband: Lisen Walter 

kvartett.  
Blev en sen kväll med glada besökare. Framförallt yngre jazzpublik uppskattade detta. 

20-03-06 Lokal: Utvandrarnas hus. Huvudband: Aloft Quartet. Förband: Pippifåglarna.  
Lite annorlunda med konsert utan elförstärkning. Uppskattat! Dessutom fanns möjlighet att äta gott och billigt 
för de som önskade. 

Konserter hösten 2020 

Av planerade tre konserter genomfördes endast en p.g.a. av Covid-19 restriktioner. 

2020-10-15 Plats: Restaurang Stenladan. Huvudband: Mattias Welin & Per Sjödin. 
Konserten producerades av blivande producenter i Kulturföreningen KLUBB vid LNU i samarbete med 
föreningen. Antalet publik var begränsad till 40 besökare p.g.a. av Covid-19. Huvuddelen av publiken kom 
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från LNU. Uppskattad konsert av både studenterna och några av föreningens medlemmar som också tagit sig 
till Stenladan.  

Samarbetet med studenterna har varit givande. Vi i styrelsen kan konstatera att ungdomarna tar uppdraget på 
djupaste allvar och nervositeten är stor inför konserterna. Målsättningen är att de ska självständigt boka lokala 
artister, komma överens om gage göra upp kontrakt med uthyraren av lokalen. Medverka vid genomförandet 
av konserten och marknadsföra den inom campusområdet. 

Medlemsavgift 

Styrelsen beslutade inför årsmötet 2019 att sänka medlemsavgiften till 50 kronor fr.o.m. 2020. Syfte var att 
erhålla fler medlemmar. Effekten med ökat antal medlemmar uteblev. Styrelsen har trots det beslutat att 
behålla medlemsavgiften 50 kr och i stället ta bort medlemsrabatten (50 kr) på konsertbiljetter i syfte att 
kompensera de uteblivna intäkterna.  

Sponsorer 

Föreningens huvudbidragsgivare är Växjö Kommun och Kulturrådet.  
Medlen från kommunen söks i treårsintervaller. Innevarande period tar slut 2021. Styrelsen har sänt över 
förslag till nytt kontrakt för tiden 2022 – 2024. 

Under perioden har Studieförbundet SENSUS sponsrat föreningen med lokal och gratis kaffe för deltagarna i 
studiecirkeln. Under 2020 sponsrade SENSUS föreningen med tryckning av affischer och konsertprogram.  

Med anledning av att parkeringsavgiften i innerstaden har förlängts till kl. 21 har styrelsen förhandlat till sig 
motsvarande sponsring från Studieförbundet Vuxenskolan. 

Styrelsen uppvaktar Växjö bostäders ledning om medverkan som sponsor för verksamheten 2021. Ett möte är 
inplanerat.  

Planerad verksamhet 2021 

I uppdraget från kommunen finns en överenskommelse om 12 konserter plus två konserter för barn från och 
med verksamhetsåret 2019. Kompletta konsertprogram för både vår och höst är framtagna.  

Föreningen kommer att fortsätta samarbetet med Kulturföreningen KLUBB vid LNU. Planen är att de ska 
producera en konsert per halvår förlagd till Stenladan. 

Studiecirkeln planeras att återstarta till hösten. 

Föreningen har under 2020 erhållit 33 500 kr i corona-pengar. Styrelsen har beslutat att i samarbete med 
Musik i Syd göra en inspelning med pianisten Naoko Sakata på Nygatan 6. Musik i Syd står för 
artistkostnaderna och producerar konserten medan föreningen bekostar inspelningen.  

Styrelsen har också inlett samarbete med Öppna Kanalen för sändning av vårens konserter via OKV.se. 
Inspelningarna kommer att ske i Kafé de luxe Gillestuga utan publik. 

Alla konserter har förlagts till onsdagar, Onsdagsjazzen är åter! 

Vidare har styrelsen inlett ett samarbete med Musik i Syd med syfte att arrangera Jazzfest i höst i PM & 
Vänners lokaler.  
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Björn Möller 

Ordförande 


