Verksamhetsberättelse 2013
Föreningen Hijazz Vänner är en ideell kulturförening som är etniskt, religiöst och
politiskt oberoende och som bildats för att främja den mångkulturella verksamhet som
bedrivs från Bistro Hijazz scen i gamla centralstationen i Uppsala. Gällande stadgar
finns att tillgå för allmänheten direkt från föreningens webbplats hijazzfriends.se.
Under verksamhetsåret har föreningens verksamhet bedrivits av följande personer inkl.
stöd av samtliga medlemmar genom medlemsavgifter:
Styrelsen
Ordförande Erik Danielsson
Vice ordförande Martin Svensson
Sekreterare BrittMarie Blom
Kassör Katarina Hansson
Ledamot Martin Hydén
Suppleant Chikuta Luckson
Suppleant Elisabeth Fagerlund
Revisor: Carl Gustav Johansson
Valberedning:
Ledamot Celal Aparslan
Ledamot Anette Jansson
Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013/2014 haft elva styrelsemöten varav ett konstituerande möte.
Utöver årsmötet har vi haft ett extra medlemsmöte med fyllnadsval av revisor.
Firmatecknare
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit föreningens kassör Katarina Hansson
och ordföranden Erik Danielsson var för sig.
Revisor
Till revisorer för verksamhetsåret valdes Carl Gustav Johansson.
Aktiviteter under året
Föreningen arrangerar i sammarbete med Bilda samtliga evenemang av en mer daglig karaktär på
Bistro Hijazz scen. De speciella evenemangen som föreningen arrangerar får en mer och mer fast
struktur under verksamhetsåren, med fokus på olika typer av musikupplevelser:
PåskProggveckan, Nationaldagsfirande, Hijazz Music festival, Kulturnatten och Bluesfestivalen har
varit välbesökta tillställningar.
Föerningen arrangerade även ett Adventsfika på första advent som föreningens medlemmar bjöds in
till. Adventsfikat är en sammankomst där medlemmarna bjuds på glögg/fika och en måltid med
musikalisk underhållning från scen. Föreningen erbjuder även försäljning av egendesignade
“Hijazzvänner” Tshirts till en kostnad av 100: SEK/styck.
Vi har ett mycket gott samarbete med studieförbundet Bilda.
Under verksamhetsåret har styrelsen förhandlat om och förlängt samarbetsavtalet med studieförbundet
Bilda.

Hemsida och kommunikation
Ansvarig för elektronisk kommunikation har även under det här verksamhetsåret varit
Martin Hydén.
Medlemsavgift och medlemsantal
Förening erbjuder två olika typer av medlemskap, ett personligt och ett för band.
Personligt medlemskap kostar 100 kronor och band medlemskap kostar 400 kronor
och gäller för ett kalender år.
Vid 2013 års slut var vi 88 betalande medlemmar av dessa är 3 bandmedlemskap.
Sponsring
Styrelsen har tidigare arbetat med ett koncept för att förmå företag att gå in som sponsorer i
scenverksamheten. Detta arbete har har under verksamhetsåret legat i träda på grund av ett svagt
intresse från tillfrågade företag.
Slutord
Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och givande verksamhet under året
med ett gediget programutbud, vilket framgår av kalendern som finns tillgänglig på
föreningens hemsida hijazzfriends.se. Tack vare en inspirerande miljö för såväl artister
som gäster och en kompetent och hårt arbetande personal hos Bistro Hijazz finns mycket
goda förutsättningar inför framtiden för kulturverksamheten i den norra delen av den
gamla centralstationen. Vi välkomnar alla som på ett mera aktivt sätt vill bidra med idéer och praktiskt
engagemang, samtidigt som vi fullt ut respekterar att alla inte har möjlighet till detta!
Styrelsen för Hijazz Vänner 20140316

Erik Danielsson
Ordförande

Martin Svensson
Vice Ordförande

Martin Hydén
Ledamot

BritMarie Blom
sekreterare

Katarina Hansson
Kassör

