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Årsmelding 2022 Lillestrøm Jazzklubb.        

 
Lillestrøm 10.02.2022 

 
Styret 2022:  
Stig Mistereggen   Leder 
Per Solrud    Styremedlem, Nestleder og booking 
Kjell Pettersen    Styremedlem, Kasserer  
Torhil Sølvik- Jensen   Styremedlem, Sekretær  
Eva Løken    Styremedlem 
Morten Robert Gray  Styremedlem og booking 
Berte Banner Olsen   Varamedlem 
Einar Bareksten   Revisor  
 
Valgkomite har i 2022 bestått av Berte, Eva, og Per. 
 
 
Det informeres for ordens skyld om at årsmøte for 2021 ble kraftig forsinket og ble avholdt 13.06.22 
og dagens styre har dermed virket fra medio juni. Odd Brubak fungerte som leder av jazzklubben frem 
til årsmøtet. 
 
 
Styremøter:  
Det etterstrebes å gjennomføre styremøter en gang pr mnd i høst og vårsesong. I 2022 er det har blitt 
gjennomført 9 styremøter.   
I tillegg gjennomføres det arbeidsmøter med Scene 5 og Lillestrøm Kultursenter. 
 
 
Økonomi: 
Lillestrøm Jazzklubb har nå en god og rydding økonomi. Vi viser til innlevert regnskap. Inntekter 
fordeler seg over: billettsalg, medlemsavgifter, tilskudd, gaver og loddsalg. Vi benytter Romerike 
Sparebank for banktjenester og vi benytter Vipps og kontanter for loddsalg og eventuelle småsalg. 
Billettsalg går gjennom Lillestrøm Kultursenter sitt billettsystem, på nett og ved oppmøte i billettluka.  
 
 
Medlemmer:  
Medlemstallet er forholdsvis stabilt. Vi har ca. 400 betalende medlemmer registrert.  
Medlemskap kostet i 2022 Kr 300,- pr år for enkelt medlem. Eller Kr 550,- inkl. ektefelle/samboer. 
Jazzklubbens medlemmer kjøper konsertbilletter til redusert pris. i 2022 har prisene vært Kr 125,- for 
medlemmer, Kr 225,- for de som ikke er medlemmer. 
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Aktivitet 
 
Jazzkafe Scene 5:  
Lillestrøm Jazzklubb inviterer til jazzkafe på Scene 5, Lillestrøm Kultursenter på lørdager fordelt på vår 
og høstsesong. I 2022 ble det planlagt 32 konserter, totalt ble det gjennomført 29 jazzkafeer, 3 
konserter i januar måtte avlyses pga. korona. Årets konserter har vært godt besøkt. Vi mener vi har 
levert konserter i et bredt jazzformat til glede for besøkende fra hele distriktet. Vår booking-gruppe 
har gjort et solid arbeide og laget et variert program. Samarbeidet med Scene 5 har fungert upåklagelig 
og det samme må sies om samarbeidet med Lillestrøm Kultursenter. Vi annonserer konsertene våre på 
jazzklubbens Facebookside og gruppe. På våre hjemmesider www.jazzklubb.no På nettsiden «det skjer 
på romerike», Norsk Jazzforum sin konsertoversikt, Jazzkroken på FB og gjennom vårt nyhetsbrev som 
sendes ut hver uke. I tillegg finner du informasjon på Lillestrøm Kultursenter sine nettsider og 
programoversikt.  
 
Ribbejazz: Det ble ikke arrangert Ribbejazz i 2022. 
 
Byfesten:  
Det ble arrangert konserter under Byfesten, totalt 8 konserter, i Jazz & Bluesteltet på torvet. Her er det 
booking, oppfølging, rigging av scene, tilrettelegging og kontakt med musikere som er hovedoppgaven. 
 
Ungdomssatsing:  
Det er gjennomført konserter med elever fra Lillestrøm Videregående Musikklinje. Vi ser frem til 
fortsatt samarbeide og ønsker elevene velkommen til nye konserter. Vi har 1-2 konserter pr.år på 
jazzkafe samt deltar på skolens dag under Byfesten. 
 
UngJazzpris:  
Til 5-års jubileet vårt i 2003 opprettet vi en UngJazzpris som skal stimulere unge lovende lokale 
musikere til å satse på jazz. Samarbeidet med musikklinja på Lillestrøm videregående skole er en viktig 
del av dette og vi tilbyr unge musikere plass på jazzkaféene.  Det er ikke blitt utdelt ungjazzpris i 2022.  
 
Storbandfestivalen:  
Lillestrøm Jazzklubb er medarrangør av Storbandfestivalen og representert i deres styre med en 
person. I første halvdel av 2022 var dette tidligere leder Odd Brubak, og siste halvår dagens leder i 
jazzklubben, Stig Mistereggen. Vi deltar på festivalen med 2-3 personer.  
 
Hjemmeside: Det er nedlagt betydelig arbeide med ny hjemmeside for jazzklubben. Designo Reklame 
AS har hjulpet oss til en fin og oversiktlig side. Her er det enkelt å få konsertoversikt og det kan kjøpes 
billetter til konsertene. Gammel historie er ivaretatt, enkelt å melde seg inn, og oversikt på sittende 
styre er noen av tjenestene man finner her.  
 
 
Stig Mistereggen 
Styreleder 
 


