
 

 

 

Referat fra Årsmøte 2020  

 

Møte: Årsmøte 2020 Møte nr.:  
Sted: Kolben kulturhus Saksref.:  
Referent: Margareth Ludvigsen Møtedato: 18.08.2020 
Tilstede: 9 medlemmer Side: 1av 2 
 Vedlegg:  
  

Sak nr Saker til behandling Ansvar 

01 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling 

Årsmøtet ble konstituert, og innkallingen godkjent. Det var 9 tilstedeværende. 

 

02 Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner 

Møteleder: Mona Wiger 
Protokollvitner: Eva Harstad Getz og Margit Nordsveen 
Referent: Margareth Ludvigsen 
 

 

03 Årsberetning 2019 

Årsberetningen ble godkjent med retting av dateringsfeil (feil måned). 

 

 

04 Regnskap 2019 

Det ble framlagt en oppdatert regnskapsoversikt.  Regnskapet ble godkjent, med 
følgende kommentarer: 
 
• Klubben har sunn økonomi.  
• Vi har midler som er «frosset» siden «A Tribute to Radka Toneff». Det kom 

forslag om å opprette en Radka Toneff-pris, som skal gå til en ung 
jazzmusiker. Det nye styret oppfordres til å jobbe fram et konsept som vil 
gagne både prisvinner og klubben.  

• Ved overgang til nytt system for barsalg gjennom Kolben, var vi bekymret 
over mulig nedgang i inntekter. Det viser seg at nedgangen i inntekt ikke er så 
stor som det så ut til.  

• Antall medlemmer har økt litt sammenlignet med året før, men vi må fortsette 
å jobbe med rekruttering, og inndriving av medlemsavgift. Det hjelper å ha 
fokus på dette på konsertene, og å sende ut jevnlige påminnelser gjennom 

 

styret 



  

Side: 2 / 3 

medlemsbrev og nyhetsbrev. Vi har vurdert et mer effektivt system for 
medlemshåndtering gjennom f.eks. Gnist, men dette vil koste penger, og det er 
ikke ønskelige å bruke midler på dette.   

• Det må ryddes i sponsoravtaler, og vi må jobbe for å få flere sponsorer. 
• Klubben er ikke revisorpliktig, men regnskapsfører kan be revisor se over.  
  

05  Valg 

Styret har i 2019 bestått av følgende medlemmer:  

Mona Wiger (på valg) 
Ellen Brandt-Johannessen  
Tom Westerlin  
Espen Madsen (på valg) 
Ketil Akerø 
Margareth Ludvigsen 
 

Mona Wiger og Espen Madsen ble gjenvalgt for 2 år.  

Nytt styre: 

Mona Wiger (2 år) 
Ellen Brandt- Johannessen (1 år) 
Espen Madsen (2 år) 
Tom Westerlin – (1 år) 
Kjetil Akerø – (1 år) 
Margareth Ludvigsen (1 år) 

 

Valgkomiteen i 2019 har bestått av følgende medlemmer: 
Gro Haavik 
Torleif Bertelsen  
 
Ingen av dem ønsker gjenvalg. Det nye styret får i oppgave å rekruttere ny 
valgkomite. Årsmøtet foreslår å spørre Anne Moberg og Svein Ole Åstebøl. 
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06 Innkomne forslag 

Det kom inn ett forslag: 
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n Endring av klubbens navn og logo fra» Kullebunden Jazz Jazzklubben i 
Oppegård» til Kullebunden Jazz Jazzklubben i Nordre Follo». 

Vedtak: Klubbens navn er fortsatt «Kullebunden Jazz». Underteksten endres til 
«Jazzklubben i Nordre Follo».  

 

07 Eventuelt 

n Oppgradering av nettsiden. Informasjonen på nettsiden må oppdateres 
og ryddes. Det gjelder sponsorer, men også annen informasjon. Det er 
ønskelig med en mer dynamisk nettside, med bildekarusell og lenke til 
klubbens Facebookside. Det er viktig at den nyeste informasjonen 
ligger øverst, og det er ønskelig at vi kan bruke flere bilder, særlig fra 
konserter. Tore Gjerdsjø i Kolben kan kanskje gi råd.  

Vedtak: Styret undersøker muligheten for ny nettside, som ikke er for dyr.  
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