Årsmelding
Fredrikstad Blues & Jazzklubb 2011
Styret har bestått av følgende:
Tommy Vanberg, leder. Siv Reppe Eli, nestleder. Eva Sandvik, kasserer.
Gunnar Bergstrand, sekretær.
Styremedlemer: Gro Buer, Kjell Sundberg Petter Westmark.
Varamedlemmer: Arne Gregersen, Ole Petter Ledang, Steinar Sandvik.
Musikerrepresentant: Roger Vadseth
Styremøter: Totalt er det avholdt 11 styremøter i 2011. Oppmøtet har vært godt.
Medlemstallet: Ved utgangen av året var vi 303 medlemmer mot 271 på samme tid i året før.
Leder Tommy har vært syk store deler av året, og da har nestleder Siv fungert som leder.
Lørdagsjazzen på La Riviera
Vi har hatt vårt fjerde år her på restaurant La Riviera, og 2011 har vært et begivenhetsrikt år. Vi har fått
positive tilbakemeldinger både fra medlemmer og utøvere, og pågangen fra artister er økende. Fbj har blitt et
varemerke, og svært mange gleder seg til lørdagsjazzen, for her på La Riviera kan man treffes i et sosialt og
trygt miljø. Det tyder på at Fredrikstad Blues & Jazzklubb har en levedyktig framtid foran seg.
Det ble i 2011 avviklet 42 arrangementer på La Riviera. Vi kan konkludere med at samarbeidet med La
Riviera fungerer svært bra, og dette har gitt positive uttellinger for begge parter.
I 2011 har det vært benyttet 36 forskjellige band på Lørdagsjazzen, og etter beste evne er det blitt lagt vekt
på å presentere en bredde innen jazz, blues og beslektede musikkformer. De aller fleste som har stått på
plakaten har tilhørighet til Østfold.
Andre arrangement
20.mai arrangerte vi konsert med Clink i BåthusTeatret med 161 betalende tilhørere.
24. mai var vi behjelpelig med et Bob Dylan-arrangement på BåthusTeatret.
Den 25. juni arrangerte vi en busstur til Slusefestivalen i Ørje med 18 deltagere..
1. juli arrangerte vi blueskonsert med Kolbotn Bluesband på Slippen Scene med 55 betalende tilhørere.
Tradisjonen tro arrangerer klubben 28. august skjærgårdscruise med M/S Sagasund. Denne gangen var det
44 betalende deltagere.Tom Arild Andersson sto for underholdningen.
Den 14.oktober ble det medlemsstreff på Speiderhuset. Tilbakemeldingene fra de 34 fremmøtte var positive
og de sa at dette var noe vi burde forsette med.
Riverjazz (bladet for medlemmer og interesserte).
Det kom ut et nummer av medlemsbladet vårt i vår. Klubben vil forsøke å fortsette med dette hvis vi får en
ansvarlig redaktør på plass.
Økonomi
Klubbens økonomi er bra. Vi har etablert en nettside som har fungert godt, men pga. sykdom har det vært
problemer den siste tiden. Vi arbeider imidlertid med å få en ansvarlig på plass så man kan holde seg
oppdatert vedr. spilleplaner etc. Nettsiden er også en markedsføringsportal for de som ønsker å være med.
Næringslivet kan f. eks. kjøpe seg en plass med link til deres egen hjemmeside for Kr. 2.000,- pr. år.
Foreløpig henviser vi til facebook, linken til facebook ligger på hjemmesiden.
For utlodning første halvår fikk Fbj. en unik gissgitar fra Øivin Fjeld. Gitaren hadde autografen til kjente
bluesartister og er enestående i sitt slag.
En lokal kunstner, Øivind Sand, bidro med et flott bilde som var hovedgevinst annet halvår. Bildet ble
rammet inn av Rammemesteren, som er representert av Sigurd Li. Ellers så har klubben kjøpt inn flotte
premier som det trekkes på hver lørdag.
Fredrikstad 24. februar 2012
Tommy Vanberg, Leder

Gunnar Bergstrand, sekretær

