Verksamhetsberättelse 2011
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
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Informatör

Sven-Magnus Wirbladh
Tor Thyberg
Johanna Hellström
Cattis Hansson
Martin Hydén

Suppleant
Suppleant

Bror Wahlund
Alex Tael

Revisor
Revisor suppleant

Sören Viktorsson
Ingrid Hellström

Valberedning:
Ledamot
Ledamot

Najraoui “Abbe” Abdelghani
Celal Alparslan

Möten
Styrelsen har under år 2011 haft elva styrelsemöten varav ett konstituerande möte.
Utöver årsmötet har vi även haft ett medlemsmöte då medlemmarna bjöds på mat och
underhållning.
Firmatecknare
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit föreningens kassör Cattis Hansson
och ordföranden Sven-Magnus Wirbladh var för sig.
Revisorer
Till revisorer för verksamhetsåret valdes Sören Viktorsson
med Ingrid Hellström som suppleant.

Arbetsgrupper
Under verksamhetsåret har följande arbetsgrupper arbetat i nära samarbete med styrelsen:
1.
2.

Arbetsgrupp för att anordna speciella evenemang.
Arbetsgrupp för att arbeta med bidragsansökningar

De speciella evenemangen får en mer och mer fast struktur under verksamhetsåren, med
fokus på olika typer av musikupplevelser:
Påsk-Progg-veckan, Reggae Night i anslutning till Uppsala Reggae Festival, Folk- och
Världsmusikfestivalen, Kultunatten och Bluesfestivalen.
Vi har ett mycket gott samarbete med studieförbundet Bilda och Uppsala kommuns
kulturnämnd!
Hemsida och kommunikation
Ansvarig för elektronisk kommunikation har även under det här verksamhetsåret varit
Martin Hydén.
Medlemsavgift och medlemsantal
Av de totalt 186 betalande medlemmarna under året tillkom 91 personer under vår speciella
medlemsdrive vid Folk- och Världsmusikfestivalen i månadsskiftet augusti-september.
Avgiften har hittills varit 100 kronor för ett helt års medlemsskap.
Sponsring
Styrelsen arbetar med ett koncept för att förmå företag att gå in som sponsorer i
scenverksamheten.
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 länkad från
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. De yttre förutsättningarna har under året blivit bättre, då den
externa fysiska miljön äntligen iordningställts, och detta med ett mycket gott resultat.
Förhoppningen är givetvis att de ekonomiska förutsättningarna ska utvecklas positivt utan
att grundkonceptet i verksamheten ska gå förlorad. 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
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