Detta har vi gjort under aktivitetsåret 2021-2022
Äntligen har de restriktioner som vi levt under de senaste två åren tagits bort. Detta känns
som en stor lättnad även om vi fortsättningsvis kommer att stanna hemma om vi är sjuka,
hålla avstånd och tvätta våra händer.
Denna verksamhetsberättelse präglas av den osäkerhet som vi i styrelsen för Jazz i Billdal
arbetat under. Under verksamhetsåret har vi tvingats bedriva en verksamhet där vi ibland
kunnat ha publik närvaro men ofta behövt ställa in arrangemangen.
Föreningen hade återigen planerat Morsdagsjazz vid Skintebo Bryggor som dessvärre av
olika skäl inte kunde genomföras. Istället anordnades en trevlig jazzfest Sommarjazz vid
havet för att hälsa sommaren välkommen.
Under sommaren inbjöd också engagerade, spelsugna musikanter till två uppskattade
jazzspelningar vid Systrarna Werners servering i Billdals park. Publiken var talrik och
uttryckte stor uppskattning.
2021-10-16 kunde vi inbjuda till jazzfest på den lokal som blivit vårt stamlokus,
Askimsvikens Konferenscenter. Swing Brothers inledde en efterlängtad musik- och
danskväll. Proffsiga musikanter och den dansvänliga musiken hyllades av våra ca 50 gäster.
2022-11-27 bjöd Peoria Jazzband på ytterligare en fantastiskt jazzkväll. Dessa två spelningar
fyllde oss med tillförsikt. Det kändes som om den våta filt vi befunnit oss under lättade.
Deltagarna uttryckte stor glädje och uppskattning. Vid detta tillfälle gästades vi av ca 60
deltagare.
Men tyvärr drabbades vi av nya restriktioner och vi tvingades än en gång ändra våra planer.
Vi tvingades ställa in Trettondagsfesten och Good Old Days.
Arbetet i styrelsen har även detta aktivitetsår varit präglat av stor ovisshet och med korta
tidsperspektiv. Detta för att vi hela tiden haft en ambition att kunna träffas om
smittspridningen skulle minska och restriktioner lyftas. För att hålla kontakt med våra
medlemmar har ett antal medlemsbrev skrivits och distribuerats och hemsidan har fortlöpande
uppdaterats.
Föreningen har fortfarande en god ekonomi. Styrelsen arbetar helt ideellt och har kunnat
genomföra 5 protokollförda möten. Olika problem som behövt avhandlats dessemellan har vi
kunnat sköta telefonledes.
Vi vill rikta ett stort tack till våra medlemmar som så lojalt har varit med i vår förening även
detta annorlunda år. Vi ser fram mot att träffa er på sommarspelningar i Billdals Park och på
våra övriga kommande aktiviteter.
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