Verksamhetsberättelse 2015 för Föreningen Hijazz vänner

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 på föreningens webbplats www.hijazzfriends.se
Utöver det stöd som samtliga medlemmar bidrar med genom sina medlemsavgifter, har
verksamheten bedrivits av följande personer;
Styrelsen
Ordförande Martin Svensson
Vice ordförande Joel Öhlund
Sekreterare Britt-Marie Blom
Kassör Martin Hydén
Revisor
Carl Gustav Johansson
Valberedning:
Ledamot Celal Alparslan
Möten
Styrelsen har under år 2014 haft 9 styrelsemöten varav ett konstituerande möte. Utöver detta
har föreningen bjudit in till traditionsenlig medlemsträff vid första advent.
Firmatecknare
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit föreningens kassör Martin Hydén
och ordföranden Martin Svensson var för sig.
Aktiviteter under året
Vi har som tidigare år haft flera speciella evenemang som Påsk-Proggen, Etnotionalen, Hijazz
Music Festival, Kulturnatten och Bluesfestivalen. Dessa har alla varit välbesökta tillställningar.
Föreningen har agerat värd under dessa evenemang samt under vissa ordinarie musikkvällar.
Hemsida och kommunikation
Ansvarig för elektronisk kommunikation har även under det här verksamhetsåret varit
Martin Hydén.
Medlemsavgift och medlemsantal
Vid 2014 års slut var vi 80 betalande medlemmar.
Avgiften har varit 100 kronor för ett års medlemskap och gäller per kalenderår.

Bilda
Föreningen har liksom tidigare år samarbetat med studieförbundet Bilda.
Slutord
Föreningen står nu inför en förändring då Hijazz scenen försvinner från och med sommaren
2016. Medlemmarna har att ta ställning till de förslag på fortsatt verksamhet som Styrelsen
tillsammans med Celal Alparslan lägger fram på Årsmötet. Blir det en fortsatt stödjande
verksamhet för Hijazz musikproduktion, med eller utan fast scen, eller finns det andra tankar om
hur föreningen ska drivas. Idéer, tankar och förslag uppmuntras från medlemmarna, gärna
skriftligen ställda till Styrelsen innan årsmötet.
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