Verksamhetsberättelse Jazz i Flen
Styrelsen har sammanträtt 5 ggr under verksamhetsåret och sammankallat till ett extra årsmöte
styrelsemöten
2013-10-20
2013-09-15
2013-05-21
2013-04-16
2013-03-19

Extra årsmöte
2014-01-12

Föreningen har organiserat 5 konserter
1) 5 mars Amazon

Karl Olandersson med orkester
"Chet Baker and his Cool Jazz"
En musikalisk berättelse om Chat Bakers tragiska levnadsöde,

2) 21 mars Amazon

Elisabeth Kontomanous med orkester
En fantastisk röst underhöll oss på Amazon

3) 4 april Amazon
Amanda Sedgwicks Quintet
Amanda på altsax
Dwayne Clemons trumpet
Leo Lindberg piano,
Martin Sjöstedt bas
Moussa Fadera trummor

4) 2 maj Amazon

Ett samarrangemang med
BCPW musikklasser
Vår lokala skola Prins Willhelm bjöd på jazz

5) 7 nov BCPW

Peter Asplund och Martin Sjöstedt Dektett
Peter Asplund, vocal-trumpet
Martin Sjöstedt, bas
Jan Allan på trumpet
Amanda Sedgwick, altsax
Petter Carlsson, horn-piano
Bertil Strandberg, euphonium-trombon
Jonne Bentlöv, trumpet
Karl Olandersson/
Fredrik Oscarsson, trumpet
Klas Toresson, tenorsax
Björn Jansson, barytonsax

Övrigt om verksamhetsåret
Verksamhetsåret startade efter ett glest besökt årsmöte med stora problem att rekrytera en styrelse
Föreningen ansökte före sommaren om ett extra bidrag från kommunen, något svar har inte erhållits men
andrahandinformation ger vid handen att det inte var möjligt, orsak okänd.
Ny ansökan om föreningsbidrag har gjorts inför 2014, inget svar från kommunen i skrivande stund.
Besökssiffrorna har varit låga utom på den sista aktiviteten med Peter Asplund och Martin Sjöstedt då föreningen skapade
en hel del tacksam uppmärksamhet med Eskilstuna Kurirens hjälp.
Antalet medlemmar är 49 vid utgången av 2013
Extra årsmöte har kallats till under senhösten 2013 och genomfördes 12 jan 2014 på grund av dels lågt medlemsintresse
och dels en allt kärvare ekonomi. Utfallet från extramötet blev att kommande årsmöte har att ta ställning till avveckling av
föreningen alternativt att godkänna nya stadgar som medger en lägre ambitionsnivå. Förslag till nya stadgar är
distribuerade.
Flen 2014 02-08
För styrelsen

_____________________
Peter Borg

styrelsen
Peter Borg ordf
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Gun Björklund

