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Inger Sekkelsten 
 
Klubben har hatt følgende arrangementer: 
 
Dato    Band/Orkester  
27. januar:    Oslo Radioorkester 

24. februar:    Milenburg Joys 

30. mars:    Green Peppers  

25. mai:    Carl Petter Opsahl Kvartett 

31. august:    Hot Club de Norvege 

28. september:   Odeon Jazz Quartet  

26. oktober:    Jazzmazzørene  

30. november:   Christiania Jazzband 

Klubben har i 2016 128 betalende medlemmer i tillegg 8 æresmedlemmer, 136 medlemmer. Dette er på 
samme nivå som de siste årene.  

Kontingenten var kr 200,- pr medlem. Billettpris for medlemmer har vært kr.150,- og for ikke-
medlemmer kr.200,- 
 
 
Regnskapet for 2016 
Se vedlegg. Økonomien i klubben er meget god, vi har i år litt høyere inntekter enn utgifter. Riktig 
billettpris samt kulturmidler har gitt oss et løft som gir oss litt mer økonomisk frihet. 
 



 
Besøk pr. arrangement i 2016   
      
 Medlemmer Ikke medlemmer    
Januar 50 7    
Februar 46 16    
Mars 52 24    
Mai 54 17    
August 43 18    
September 41 10    
Oktober 63 14    
November 49 13    
      
Sum 398 119  Totalt: 517 

 
 
Vi har i 2016 hatt totalt besøk på 517 personer mot 469 i 2015. Gjennomsnittet besøkende ligger på 65 personer. 
Dette er en økning i forhold gjennomsnittet av de tidligere årene (59 personer i 2015). 
 
Prisen vi betaler for bandene er vanligvis på 8000 – 10000 kroner uansett om de er kjente eller ukjente. Det er 
derfor viktig å trekke de kjente bandene til klubben som trekker publikum. Vi konkurrerer hele tiden mot andre 
arrangementer.   
  
Vi er medlem i Norsk Jazzforum så vi mottar momskompensasjon og har tilgang til gode 
forsikringsordninger og stønader ved behov. Momskompensasjon for 2016 var kr 5410 (utbetalt 
desember 2016). 
 
Vi mottok for 2016 kr 9000,- i støtte fra Kulturenheten i Nittedal. (Utbetalt desember 2015).  
 
Vi avhendet i 2016 det gamle pianoet, men det oppstod komplikasjoner slik at vi måtte kjøpe et «nytt» 
piano til NIL-huset. Kostnad innkjøp 2500,- i tillegg har vi betalt to stemminger. 
 
På grunn av legging av nytt gulv i NIL-huset i oktober, måtte vi reservere Utheim Grendehus og betale 
kr 1050,-. Gulvet ble heldigvis klart før konserten så vi slapp mye ekstraarbeid med flytting av 
lydutstyr. 
  
Samarbeidet med NIL-huset og servering ved Askepott Catering har fungert meget godt også i 2016. 
  
Det har blitt avholdt 2 styremøter dette året hjemme hos Svein Fagersand, takk for at du stiller huset 
til disposisjon! På vanlige jazzkvelder har vi hatt uformelle samtaler om programmet, i tillegg til at det 
meste av kommunikasjonen skjer pr mail / telefon. 
 
Våre nettsider www.nittedaljazz.no har blitt jevnlig besøkt også i 2016. Vår Facebookgruppe har fått 
noen flere følgere, men det er nok mest den harde kjernen som er vant til å benytte nettet som er her. 
 
Styret fungerer meget bra, det legges ned et imponerende arbeid! 
 
Vi legger stor vekt på god synlighet i Varingen og ikke minst gode konserter. Samarbeidet med 
Varingen har fungert meget bra med forhåndsomtaler og referater på trykk. Vi har også benyttet 
Facebook, Origo.no (Romerikes Blad), Norsk Jazzforums konsertkalender samt plakater på strategiske 
plasser.  Origo.no har lagt ned driften i november, RB har tatt i bruk ny tjeneste som fungerer på 
samme måte. 
 
Styret takker for tilliten i året som har gått. 
 
Nittedal, 9. januar 2017 
 
Styret 
 

http://www.nittedaljazz.no/
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