
Protokoll: 

 Styrelsemöte för Dusty Road Blues.        Måndag 2013-03-18. 

Deltagare: Jan-Yngve Ekstedt, Anneli Persson, Jonas Kling, Christer Johansson, Anders Stenholm,    

och Ingemar Johansson. 

1.   Mötet öppnas 

  Mötet öppnas av ordföranden Jan-Yngve som hälsar den nya styrelsen välkommen. 

2.   Val av justerare. 

Anders Stenholm utses till justerare. 

3. Val av sekreterare. 

Som sekreterare i ett år valdes Ingemar Johansson. 

4. Ekonomisk rapport. 

Förre kassören Jan-Yngve redogjorde. 

Vi är nu skuldfria mot Vuxenskolan och har 29565 kr på konto plus 6199 kr i kassan. 

5. Uthyrning av Blueshyddan: 

Mötet beslutar att Per Wiklund blir kontaktman och ansvarig för bokning vid uthyrning av  

lokalen. 

Sedan tidigare finns ett beslut att avgift för hyran är 800 kr för privatpersoner, 500 kr 

För våra medlemmar och andra föreningar. 

Ett kotrakt skall tas fram. 

6.  Skall samarbete med Vuxenskolan fortsätta? 

Det beslutades att vi skall fortsätta samarbetet med SV.  Vi har stor hjälp med fakturering, 

annonsering och försäljning av biljetter. 

7. Reklam för blues Påskdagen 

 Jan-Yngve har fått en förfrågan om utbyte av pr. Eva-Lill Nilsson som har bland annat en 

Konstutställning och bluesspelning påskdagen i Vreten. Vi länkar till varandras hemsidor. 

8. Representant till musik i Tidaholm. 

  Thord Larsson kommer att representera DRB.  



 

 

9.  Påskbluesen. 

 Jan-Yngve berättade att han suttit ner med Hampus på hotellet. Föreningen kommer inte ha några 

uppgifter som vi tidigare haft, t.ex. inträde. Alla som jobbar måste var anställda av hotellet.  

 Det har visat sej att andra krogar har fått problem vid kontroller av skattemyndighet och 

socialförvaltning. Vi föreslår en träff med berörda parter för att reda ut vad som gäller. 

 Affischer till påskens spelning är slut, nya är på väg. 

10. Bluesfestivalen. 

Jan-Yngve har fått ett samtal från kommunens informatör som erbjuder DRB reklam i Radio Rix och 

Energy de två sista veckorna innan vår festival. Mötet tyckte det är ett bra sätt att nå fler men vi inte 

har det i festivalens budget. Priset var från början 6000 kr. Christer tar kontakten med ansvarig på 

kommunen  , max 2000 kr. 

Styrelsen fick också information om upplägget av festivalen. 

Artister som är bokade och kontrakt tecknade.  

Arbetsgrupper och dess uppgifter är stort sett klara. 

Jonas pratade om hur han tänkt sig biljettförsäljning på torget som förra året. 

Han vill även ha numrerade biljetter för att enklare redovisa besöksantalet. 

Annelie har kollat priser för festivalband till inträdet samt nyckelband. Det bestäms att vi köper in 

1500 st., kan användas till nästkommande arrangemang. Vi väntar med inköp av nyckelbanden tills 

vidare, försöker att någon sponsor kan skänka. 

11. Nästa syrelsemöte den 18 april kl 18,30 i Blueshyddan. 

12. Övriga frågor. 

Annelie efterlyser ett bokföringsprogram för att underlätta. Får själv uppdraget att inköpa. 

Jonas önskar klistermärken till bilar. Mattias får uppgiften att kontrollera var vi kan trycka och till 

vilket pris. 

Frågan om aktivitetsgruppen fortfarande finns kommer upp? 

Ett förlag är att vi bildar fler grupper. 

Samtliga tänker över och kommer med förslag nästa möte. 

Sedan tidigare finns en grupp som skall hålla i underhåll och ordna träffar på Blueshyddan, Per 

Wiklund sammankallande skall ta fram en arbetsplan. 



Önskemål om en skrivare till föreningen. Anders kollar priser. 

 

13. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare. Ingemar Johansson 

 

Justerare; 

------------------------------------------------------------------------------ 

Anders Stenholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              

    

 

 

              

 

 


