
Föreningen Jazz i Billdal 

Kallar medlemmar till årsmöte 

Torsdag 5 mars 2020  kl 19.00 

Plats: Skintebo Gilles lokal 

Adress: Skintebo bryggor 

Ärenden som ska behandlas 

1. Val av ordföranden för mötet 

2. Val av sekreterare och justeringsmän för mötet 

3. Fastställande av dagordning 

4. Verksamhet och ekonomi 

5. Revisionsberättelse 

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

8. Styrelsens förslag om utgifts- och inkomststat 

9. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

10. Val av revisorer och suppleanter 

11. Val av valberedning 

12. Fastställande av medlemsavgift 

13. Övriga frågor 

14. Mötet avslutas 

Välkomna 

 

 



 

Förslag från styrelsen om höjning av medlems-och inträdesavgift 

Medlemsavgiften har varit oförändrad under många år. Eftersom vår hyra har höjts och även 

andra fasta kostnader har ökat föreslår styrelsen en höjning av årsavgiften från 150 kronor 

till 200 per hushåll. Vi föreslår även en höjning av inträdet på våra fester till 120 kronor för 

medlemmar och 170 för icke medlemmar.  

 



Detta har vi gjort under aktivitetsåret 2019-2020

Antalet medlemmar uppgår till ca 120 personer, 80 betalande hushåll. Föreningen har 
arrangerat sex olika aktiviteter, fyra danstillställningar och två event tillsammans med 
Skintebo Gille. 

Styrelsen arbetar ständigt med att sprida information på olika sätt om de arrangemang som 
genomförs via e-post och genom GP guiden samt genom Classic Jazz och Bert Slättungs 
”Berts Jazzbrev”. Från och med 2017 har Jazz i Billdals aktiviteter annonserats i varje 
Jazzblad från Classic Jazz. Vi har också fått förmånen att skicka ut vårt programblad 
tillsammans med utskick från Classic Jazz. 

Jamsession i Skintebo Gilles lokal den 6:e april lockade många deltagare och både musiker 
och lyssnare var nöjda. Vår förening har mycket dansanta medlemmar så trots ett litet 
dansgolv kunde danssugna ta sig en svängom.                                                                             

Föreningen anordnade återigen ” Morsdags-Jazz” vid Skintebo Bryggor. Det bjöds på härlig 
musik och Skintebo Gille ordnade med försäljning av kaffe och upplät också sin lokal. 
Arrangemanget var mycket uppskattat och väckte stor uppmärksamhet hos förbipasserande.

2019-10- 20 började säsongens jazztillställningar på den lokal som blivit vårt stamlokus, 
Askimsvikens konferenscenter. Swing Brothers inledde våra uppskattade och efterlängtade 
musik och danskvällar. Proffsiga musiker och den dansvänliga musiken hyllades av våra ca 
70 gäster. 

2019-11-23 spelade Tant Bertas Jasskapell. Bandets spelglädje smittade av sig till våra gäster 
som uttryckte stor uppskattning över kvällen och den njutbara, dansvänliga repertoaren. Till 
denna trevliga fest i den mörka novemberkvällen kom ca 80 gäster.

2020-01-04 hade vi traditionell ”trettondagsbal”.  Jazz Melodians, som nu innehöll en del nya 
medlemmar, är vårt traditionella band denna kväll. Festen blev snabbt fullbokad men 
influensatider medförde tyvärr en del återbud. 110 personer drack champagne, umgicks, 
lyssnade och dansade. 

2020-02-08 svarade Seaside Jazzband för Good Old Days med allsång och hattparad. Som 
alltid var stämningen hög, ännu ett engagerat inspirerande band som förmedlade glädje och 
energi till oss gäster. Till festen hade 90 personer anmält sig.  

Samarbetet med Jazz i Onsala har fortsatt på samma sätt som tidigare år med samordning av 
aktiviteter och medlemsförmåner.

Föreningen har fortfarande en god ekonomi. Kostnaden för festarrangemangen hjälps upp av 
våra lotterier och av medlemsavgifterna.

Styrelsen arbetar helt ideellt och har haft 8 protokollförda möten sedan förra årsmötet i mars 
2019, samt 7 arbetsmöten för möten med samarbetspartners utskick av material, 
iordningställande av lokaler mm.

Vi vill tacka våra medlemmar för det stora intresset som ni visat under verksamhetsåret och 
hoppas på fortsatt deltagande i våra aktiviteter! 

Jazz i Billdal


