Årsmøtet i Kullebunden Jazz er av smittevern hensyn utsatt til 26.08.2021.

Årsberetning for 2020

Kullebunden Jazz ble stiftet 6. april 2006. Jazzklubben ble ledet av et interimsstyre frem til
konstituerende årsmøte i 2007. Jazzklubbens arrangementer er åpen for alle. De som
innløser medlemskap har stemmerett på klubbens årsmøte. Medlemskapet følger
kalenderåret.

Styret i 2020

Fra årsmøtet i april 2020 har jazzklubbens styre bestått av:
Styreleder Mona Wiger
Styremedlem Ketil Akerø
Styremedlem Ellen Brandt-Johannessen
Styremedlem Espen Madsen
Styremedlem Tom Westerlin
Styremedlem Margareth Ludvigsen
I 2020 ble det avholdt 4 styremøter, de fleste på Teams.
Det ble i tillegg holdt en rekke møter i bookinggruppen. Den består av følgende personer:
Espen Madsen
Ketil Akerø
Anne Moberg
Torleif Bertelsen
Øyvind Skjerven Larsen

Registrering og medlemskap

Jazzklubben er medlem i Norsk jazzforum og er registrert i Brønnøysundregisteret.
Jazzklubben har tegnet arrangørforsikring hos Norsk jazzforum. Jazzklubben er registrert
mottaker av Grasrotandelen (Norsk Tipping).
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Klubbmedlemmer

Klubben hadde pr. 31.12.2020 34 medlemmer, hvis vi regner de som har betalt
medlemskontingen 45 om vi også tar med styret + hjelpere som har gratis medlemskap.
Vi har i tillegg en del flere personer som står på vår mailingliste for å motta nyhetsbrev.

Aktiviteter i 2020

Grunnet Koronasituasjonen var det i flere perioder stengte konsertlokaler og ikke tillatt å
gjennomføre konserter. Det medførte 2 avlyste konserter på våren og 2 avlyste på høsten.
Ved konsertene som ble avviklet på høsten var det av smittevernhensyn redusert antall
billetter som ble solgt.
Følgende konserter ble gjennomført:
Dato
30/1-20
27/2-20
3/9-20
24/9-20
22/10-20
Totalt

Konsert
Baker Hansen
Arild Andersen
Ellen Andrea Wang
Mats Eilertsen
ATOMIC
5

Antall publikum
(47) 60
(134) 140
(60) 70
(29) 35
(27) 35
340

Musikere
5
4
3
3
5
20

Ung Scene

Jazzklubben har et godt samarbeid med kulturskolen i Nordre Follo, men det ble kun avholdt
Ung Scene på konserten i februar. Deretter var det for mange usikkerheter rundt
koronasituasjonen til at det ble satt på programmet. Det ville medføre utfordringer av
smittevernhensyn rundt avstand og desinfeksjon av utstyr mellom opptredener.

Ungjazz

UngJazz er et tilbud til viderekommende unge jazztalenter der jazzklubben gir dem en
profesjonell konsertscene og musikerne fremfører et komplett konsertrepertoar. Av
smittevernhensyn og mye usikkerhet ble det ikke gjort avtale om Ungjazz i 2020.

Økonomi 2020

2020 har vært et år med et positivt driftsresultat på 52.806,76. Kullebunden Jazz hadde pr.
31.13.2020 en egenkapital på 355.320,28.
Styret besluttet å utbetale honorar til artistene som ble rammet av nedstemningen, med
unntak av Julejazzen. Det er nå innarbeidet som et eget punkt i kontraktene.
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Det ble raskt søkt om støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som gav klubben kr. 43.000,-.
Tilskuddet fra Norsk Kulturråd på kr. 74.000,- ble ikke redusert, da arrangører ble oppfordret
til å utbetale honorarer som et bidrag til Koronastøtte.
Jazzklubbens regnskap er ført av Regnskapsassistanse AS.

Sponsor

Jazzklubben mottok ikke sponsorstøtte i 2020, og det har ikke vært mulig å forespørre
bedrifter om dette i 2020.

Medlemspleie og markedsføring

Jazzklubbens medlemmer og øvrige registrerte «jazzvenner» mottar jevnlig nyhetsbrev pr. epost. Medlemskap i jazzklubben gir fordeler i form av rabatter på jazzklubbens konserter og
Nasjonal jazzscene i Oslo.
I tillegg til nyhetsbrev, legges informasjon om konsertene ut på klubbens nettsider og på
Facebooksiden. Konsertene markedsføres også på Kolbens nettsider, der billettkjøp
håndteres.

Frivillige

Jazzklubben har i 2020 hatt 11 frivillige som har bistått med ulike oppgaver med booking og
gjennomføring av konserter i tillegg til styreverv.

Sofiemyr, 23.06.2021

Styret i Kullebunden Jazz
Mona Wiger
Styreleder

Margareth Ludvigsen, Ellen Brandt-Johannessen, Espen Madsen, Tom Westerlin, Ketil Akerø
Styremedlemmer
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