
 

Verksamhetsplan 

och Budget 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  

 
Hur föreningen Dusty Road Blues roll ska se ut och vad föreningen ska innehålla och kosta måste 
ständigt stå under diskussion. En förening som ska vara till gagn för alla medlemmarna är det 
översiktliga målet.  
 
Under föreningens medlemsfest och workshop i september 2012 fanns det en enighet om att mindre 
och enkla arrangemang, gärna i den nya föreningslokalen ”Blueshyddan, ska prioriteras men även att 
föreningen genomför en Bluesfestival 2013.  
 
Med tanke på att föreningen nu kommit ikapp i sin ekonomi och återigen har ett relativt gott kapital 
är det viktigt att fortsättningsvis sträva efter en balans mellan kostnader och intäkter. 
 
Det är medlemmarnas behov och önskemål som styr föreningens verksamhet. Följande beskrivning 
av konkreta åtgärder belyser inriktning och arbetsuppgifter för 2013 och har sin utgångspunkt från 
Dusty Road Blues stadga, men framför allt från diskussioner inom styrelsen och, inte minst, med 
medlemmarna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 
 
Med stöd av diskussioner i styrelsen, aktivitetsgruppen och, inte minst, en workshop där 
medlemmarna i föreningen var inbjudna att delta för att påverka innehållet i föreningens verksamhet 
föreslås följande plan och konkreta åtgärder för genomförande under verksamhetsåret 2013, för att 
slutgiltigt behandlas vid Dusty Road Blues (DBR) årsmöte den 23 februari 2013. 

 

Föreningens uppgifter 
 
Nedanstående stadga (utdrag) – se bilagd stadga - har under ett antal år styrt DRBs verksamhet och 
det är medlemmarnas behov samt önskemål som självklart formar DRBs verksamhet och ekonomi. 
Vid föreningens workshop i september 2012 och vid styrelsemöten, som även varit utökade med 
representanter i aktivitetsgruppen m fl, har en lång rad av förslag på aktiviteter, förbättringar och 
utvecklingsområden av föreningen framkommit.  Rubrikerna för diskussionerna i styrelsen och 
föreningens workshop kommer att ligga till grund för föreningens verksamhetsplan för 2013: 
 

 Arrangemang 

 Festival 2013 

 Medlemsvård  

 Övrigt 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utdrag från DRB föreningsstadga 
”Ändamål  
 § 1 
Bluesföreningen är en ideell förening. Mål-
sättningen är att sprida, stödja och 
befrämja bluesmusiken och dess utövare. 
Föreningen är ur religiös och politisk 
synpunkt obunden…” 
 

 

 

Utdrag från DRB föreningsstadga 
”Verksamhet 
§ 2 
Föreningen skall: 

- Minst fyra gånger om året informera 
föreningens medlemmar om 
verksamheten. 

- Anordna studiecirklar i blues när 
förutsättningar för detta föreligger 

- Samarbeta med föreningar, organi-
sationer och andra som verkar för 
bluesmusiken...” Utdrag från DRB workshop 2012 

 
”Blueshyddan önskar medlemmarna 
använda till enklare aktiviteter, träffar, 
jamkvällar med fika och enkel förtäring. 
Dessa behöver inte kräva så mycket 
förberedelser, utan medlemmarna kan bara 
komma upp och delta/själva fixa – Kanske 
ske med en viss regelbundenhet t ex var 
fjortonde dag...” 
 

Utdrag från DRB workshop 2012 
 

”Festivalen 2012 tycker många föll ut väl och 
medlemmarna önskar fortsätta utifrån 
samma koncept. 
Övriga tips som framkom var bl a att bjuda in 
andra bluesföreningar och utbyta 
erfarenheter som kan utveckla DRB samt 
utveckla Radio DRB…” 



Resurser 2013 
 
Med hänsyn till föreningens stadga och konkret verksamhet måste för varje år följande faktorer 
diskuteras när verksamhetsplan och budget ska fastställas.  
 

Finansiering  
I nuläget lägger varje medlem 200 kr/år i medlemsavgift. Därutöver ansöker föreningen om ett 
föreningsbidrag från Tidaholms kommun varje år. En budget med intäkter och utgifter läggs för varje 
arrangemang som genomförs av föreningen med en slutredovisning.  

Föreningen har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) sedan några år tillbaka i form 
av stöd och hjälp till föreningen när det gäller dess verksamhet och arrangemang. SV bistår bl a med 
krediter till föreningen i anslutning till de större musikarrangemangen, men även administration, 
information och marknadsföring etc.  

Under 2013 har styrelsen planer på att göra en inventeringslista över den tekniska utrustning som 
föreningen i dag äger för musikspelningar, för att ta fram en inköpsplan för framtida inköp av teknisk 
utrustning för att förbättra utrustningen. Detta med motivet att föreningen på sikt sparar pengar 
genom äga en bättre utrustning än att hyra utrustning vid varje musikarrangemang. 

 

Lokaler 
DRB hyr en lokal i Tidaholms centrum, Västra Drottningvägen 2, för föreningens möten och samlingar 
men även för inhysning av föreningens material och tekniska utrustning. 
 
Därutöver har föreningen tecknat ett hyresavtal med Tidaholms kommun (2012) när det gäller 
fastigheten Bergshyddan på Hellidsberget i Tidaholms kommun och som numera går under 
föreningsnamnet ”Blueshyddan”. Lokalen har till syfte att skapa en mötesplats för föreningen och 
dess medlemmar i form av föreningsspelningar, jam, bluescafé, filmkvällar m.m. 
 
Hyresvillkoren för lokalen i centrum och fastigheten Bergshyddan är mycket goda och lokalerna bör 
därför finnas kvar under 2013. Föreningen har tecknat s.k. löpande kontrakt med tre månaders 
uppsägningstid för båda lokalerna.  
 

 
Organisation och stadgar 
Modellen med styrelse enligt föreningens stadgar, styrelsens förslag om aktivitetsgrupp och andra 
former av arbetsgrupper med olika ansvar ser styrelsen är ett bra arbetssätt för föreningens 
utveckling, men formerna behöver utvecklas och styrelsen föreslår att organisationen inom 
föreningen bör under 2013 diskuteras. Frågor att diskutera och uppdatera är bl a styrelsens stadga, 
men även arbeta fram olika former av arbetsgrupper med tydliga arbetsplaner för att få med fler 
medlemmar aktivt i föreningen, men även andra berörda samarbetspartners, för en aktiv och 
utvecklande förening.  

Stadgarna, som antogs vid bildande av föreningen 20 april 2006, bör kontinuerligt utvärderas. 
Styrelsen avser att föreslå att stadgan ses över för revidering och justering under 2013 och därmed 
anpassning till föreningen och dess utveckling samt behov i dag. Det reviderade förslaget till stadga 
presenteras och fastställs i anslutning till årsmötet 2014. 

 
 



Konkreta åtgärder 2013 
 
Här följer en lista av åtgärder att planera och genomföra under år 2013. Åtgärderna är indelade inom 
ramen av de rubriker som diskuterades vid föreningens workshop för medlemmarna inför 
verksamhetsåret 2013: 

Arrangemang 

 Genomföra ett Påskbluesarrangemang i anslutning till påskhelgen. 

 Genomföra ett Julbluesarrangemang samma helg som det är julmarknad i Tidaholms kommun. 

 Genomföra en Bluesfestival den 31 maj – 1 juni 

 Därutöver genomföra musikarrangemang under våren och hösten efter önskemål och beslut i 
styrelsen för DRB. Förslag som framkommit är bl a bluesarrangemang på torget, caféer och 
restauranger, men även trubaduraftnar och enklare arrangemang som t ex lyfter fram den äldre 
bluesmusiken. 

 Genomföra enklare former av arrangemang som t ex föreningsspelningar och jam i föreningens 
lokal ”Blueshyddan” 

Ansvariga: 

Styrelsen är huvudansvariga för ekonomi, planering, genomförande och utvärdering/uppföljning av 
varje arrangemang som genomförs inom ramen av föreningen. Styrelsen har de senaste åren 
genomfört flera av sina arrangemang genom val av arbetsgrupper som tillsammans med styrelsen 
planerar och genomför arrangemang. En arbetsform som är nödvändig och som styrelsen har 
ambitionen att arbeta vidare med, men även utveckla. 

 Föreningen/styrelsen väljer en Aktivitetsgrupp som på styrelsens uppdrag får ansvara för 
planering och genomförande av ett eller flera av ovanstående arrangemang. 

 Utöver Aktivitetsgruppen väljer föreningen/styrelsen, vid behov, arbetsgrupper som får 
uppdraget att planera och genomföra ett eller flera av ovanstående arrangemang.  

Plats/lokal och samarbete:  

 Plats/lokal och eventuella samarbetspartners för respektive arrangemang beslutas av 
styrelsen 

 

Bluesfestival 2013 

 Genomföra och utveckla en bluesfestival med ungefär samma upplägg som 2012 års 
festivalkoncept. 

 Utveckla och bredda samarbete samt ansvar för festivalen tillsammans med Tidaholms 
kommun, lokala restaurang- och caféägare samt handel- och affärsinnehavarna i kommunen. 

 

Ansvariga: 

Styrelsen är huvudansvariga för ekonomi, planering, genomförande och utvärdering/uppföljning av 
Bluesfestival 2013, men väljer ett antal arbetsgrupper med en Festival/styrgrupp som leder arbetet 
för och under festivalen. Följande arbetsgrupper föreslås för festivalen 2013: 



 Festival/styrgruppen – förutom föreningens ordförande och kassör består denna grupp av en 
representant från varje arbetsgrupp 

  Artistgrupp 

 Områdesgrupp  

 Informations- och marknadsföringsgrupp 

 Ev. ytterligare grupp/-er om behov 

 

Inför Bluesfestival 2013 arbetar Festivalgruppen fram en arbetsplan som beskriver upplägg och 
innehåll, tidsplan, budget som visar på kostnader och intäkter samt en arbetsbeskrivning till varje 
arbetsgrupp. 

 

Plats/lokal och samarbete: 

 Styrelsen ansvarar och beslutar om platsen för festivalen 2013 som styrs av årets behov och 
planering 

 Styrelsen, tillsammans med Festivalgruppen, startar arbete för att utveckla ansvaret och 
samarbetet kring Bluesfestivalen. 

 

Medlemsvård 

 Kontinuerligt genomföra enklare former av möten och träffar i föreningens nya lokal, 
”Blueshyddan”. Det kan vara enklare former av musik- och medlemsspelningar, jam, filmvisning, 
café, studiecirklar etc., enligt medlemmarnas önskemål. 

 Forma ett idéprogram med tidsschema och ansvariga för medlemsverksamheten för året. 

 Ta fram en arbetsplan för underhåll/renovering som ska genomföras på fastigheten 
”Blueshyddan” (enligt överenskommelse mellan föreningen och Tidaholms kommun) som 
tillsammans med medlemmarna genomförs under året. 

Ansvariga: 

Styrelsen är huvudansvariga för ekonomi, planering, genomförande och utvärdering/uppföljning av 
frågan om medlemsvård under 2013, men väljer en arbetsgrupp som får ansvaret för planering och 
genomförande av aktiviteterna riktade till medlemmarna under året. 

Följande arbetsgrupp för medlemsvård: 

Medlemsgrupp bestående av 3-4 personer som ansvarar för genomförande och planering av 
föreningens medlemsvård, men som vid behov och för speciella aktiviteter får utöka gruppen med 
representanter/mindre grupper som medverkar i planering och genomförandet. 

 

Plats/lokal och samarbete: 

 Styrelsen har som mål att under året försöka erbjuda verksamhet, enligt medlemmarnas 
önskemål, i trivsamma och enkla former som i så stor utsträckning som möjligt sker i 
föreningens nya lokal, ”Blueshyddan”, och därmed skapa en naturlig mötesplats för 
föreningen och dess medlemmar. 



Föreningens övriga verksamhet 

 Fortsätta och på olika sätt forma samt utveckla information på DRS hemsida, men även skicka 
kontinuerlig information om föreningen och dess verksamhet till föreningens medlemmar.  

 Erbjuda och skapa möjligheter, genom föreningslokalen och teknisk utrustning, för föreningens 
medlemmar, speciellt unga, att spela och ha utbyten kring bluesmusik tillsammans. 

 Inventera och forma en lista över föreningens tekniska utrustning samt en behovs- och 
investeringsplan för inköp av ny teknisk utrustning. 

 Fortsätta och på olika sätt stimulera samt utveckla radioprogrammen med temat blues som DRB 
genomför med den lokala radiostationen i Tidaholm. Dessa radioprogram ska även finnas 
tillgängliga att ta del av på DRBs hemsida. 

 Se över frågan om ansvariga för föreningens ljudanläggning som med god kunskap kan vara 
behjälpliga vid föreningens musikarrangemang. 

 Ta fram en arbetsplan för föreningens information och marknadsföring. 

 I trevliga och enklare former bjuda in andra bluesföreningar i landet för information- och 
erfarenhetsutbyte. 

 Utvärdera verksamheten på ”Blueshyddan” och samarbetet med lokal idrottsförening som hyr 
lokalen under vintermånaderna inför verksamhetsåret 2014. 

 

Ansvariga: 

Styrelsen är huvudansvariga för ekonomi, planering, genomförande och utvärdering/uppföljning av 
den så kallade övriga verksamheten i föreningen, men delar ut ansvar, planering och genomförande 
av de olika aktiviteterna i samarbete med styrelsen till grupper och/eller enskilda medlemmar i 
föreningen. Följande ansvarsfördelningar gäller under 2013: 

 

 Styrelsen ansvarar för innehåll och information till medlemmarna bl.a. via DRB hemsida och 
kontinuerliga medlemsutskick. Mattias Persson, föreningsmedlem, har styrelsens uppdrag att 
vara behjälplig och hantera informationsarbetet. 

 Styrelsen ansvarar för att erbjuda och göra föreningslokalen samt teknisk utrustning 
tillgänglig för att spela bluesmusik för medlemmarna i föreningen. 

 Tobias Johansson, föreningsmedlem, har styrelsens uppdrag att ta fram en inventerings- och 
inköpsplan för teknisk utrustning för föreningen under året. 

 Thord Larsson och Jonny Bergman, föreningsmedlemmar, har styrelsens uppdrag att planera 
och genomföra radioprogram för föreningen under året. 

 Styrelsen ger en eller två intresserade personer uppdraget att vara ansvariga för föreningens 
ljudanläggning under musikarrangemangen. 

 Styrelsen ansvarar för att ta fram en informations- och marknadsföringsplan för föreningen. 

 Styrelsen ansvarar, planerar samt genomför, tillsammans med Aktivitetsgruppen, ett 
arrangemang där andra bluesföreningar i landet inbjuds. 

 Styrelsen utvärderar och ser över frågan om fortsatt kontrakt och verksamhet i 
föreningslokalen ”Blueshyddan”. 

 



 

Plats/lokal och samarbete: 

Styrelsen har som mål att använda sin nya föreningslokal, ”Bergshyddan, så mycket som möjligt för 
att skapa trivsel, bredare engagemang bland medlemmarna inom föreningen och möjligheter till 
aktiviteter för att utveckla föreningen. Samarbetspartners har visat sig vara utvecklande och något 
som styrelsen vill utveckla under året. 

 

 

 

Budget för 2013 

 

Beräknade intäkter 2013  Beräknade kostnader 2013  

Medlemsavgifter 32.000 kr Medlemsvård 15.000 kr 
     
Arrangemang 25.000 kr El 3.000 kr 
        
Festival 30.000 kr Lokalkostnader 15.000 kr 
        
  Teknisk utrustning  10.000 kr 
    
    
Summa 87.000 kr Summa 43.000 kr 
    
Ränteinkomster 150 kr   
    
    
Summa 87.150 kr Summa  43.000 kr 
    
Årets resultat  44.150kr   

 
Utöver denna budget tar styrelsen fram en specifik budget, med beräknade intäkter och utgifter, för varje 
arrangemang. 
 
 
 

 

 

 

 

 


