
Protokoll. 

Blueshyddan, Tidaholm. Torsdag 18 april 2013. 

Närvarande: Thord Larsson, Jan-Yngve Ekstedt, Jonas Kling, Anders Stenholm, Anneli Persson, 

Christer Johansson och Ingemar Johansson. 

1. Ordförande hälsade välkommen. 

2. Jonas Kling väljs som Justerare för mötet. 

3. Hela styrelsen närvarande. 

4. Ekonomisk rapport. 

• Utgifter sedan förra mötet 7 875 kr, festivalband. 

• Sammanräkning efter Långfredagens blues på hotellet är inte klar men ser ut att bli 

 ca, 10 000 i vinst. Slutsålt.  Föreningen har fått mycket beröm, bra musik och mat. 

• Mötet diskuterade frågan om moms. Då hotellet vill ha hand om betalning för inträde ingår 

moms i biljettpriset vilket blir minskad vinst för föreningen.  

5. Uthyrning Blueshyddan. På mötet 18 mars beslutades att Per Wiklund skulle ha hand 

uthyrning av Blueshyddan. Det visar sej att många ringer Thord. Vi ser att det är mer 

praktiskt att Thord och Anneli samarbetar med bokningar då Anneli även fakturerar.   

6. Kontraktsförslag. Jan-Yngve har tagit fram ett kontraktsförslag för uthyrning av 

Blueshyddan. Vissa justeringar görs samt att vi tar fram ordningsregler för lokalens 

användare. 

7. Arbetsgrupper. Arbetet med att skapa arbetsgrupper har påbörjats, och förslag kommit 

fram. Tanken är att fler medlemmar skall få tillfälle att vara med och hjälpas åt med 

föreningsarbetet.  

• Lokalgrupp. Att underhålla våra lokaler, Blueshyddan och den i centrum. Skapa aktiviteter 

som fikakvällar och andra aktiviteter samt det underhåll som behövs på lokalerna. 

• Aktivitet och artistgrupp. Boka artister och spelningar.  

• Medlemsvård. 

• Materialförvaltning. Inventera vad vi har i våra förråd för att underlätta inköp inför 

spelningar och fester. 

• Marknadsföring . 

• Festivalgrupp.  

• Dokumentation. Leta upp och sammanställa bilder, tidningsurklipp, affischer för 

föreningens historia. 

8. Rapporter. 

a. Anneli har undersökt vilket ekonomiprogram som passar bäst för föreningen. SPCS Förening, 

kostar 2 000 kr plus moms. Inköp beviljas. 

Våra bankmedel har flyttats till Tidaholms Sparbank vilket blir en besparing samt att kassören 

skaffat ett betal och kreditkort. 

b. Christer har fått ner priset för radioreklamen som kommunen skall ha de två sista veckorna i 

maj. Vi kommer att få betala 1 300 kronor.  

c. Bluesfestivalen. 

• Festivalgruppen har möte torsdagen 25 maj.  



Artister är klara, det saknas fortfarande tre kontrakt, Thord har kontakten. Återbud från ett 

ungdomsband som skulle spela på torget. Nytt band söks. 

• Hotellet vill ha hjälp med att gräva upp en rabatt för att skapa mer plats framför scenen. 

Mattias skickar mejl till medlemmar om hjälp med detta. Söndag 28 maj klockan 11,00 

samlas de som kan. 

• Den 4 maj är det Motordag i Tidaholm. Stugan vi hade på torget förra året inför festivalen 

önskas i år igen. Thord har kontakt med kommunen och Jonas skall bemanna den.   

• En träff med skatteverket och socialförvaltningen behövs för att reda ut vad som gäller vid 

biljettförsäljning. Jan-Yngve, Anneli och Thord bokar tid. 

d. Frågan om klistermärken kom upp igen. Inget beslut tas. 

e. Anders har undersökt pris på skrivare. Beslut tas att inskaffa en med inbyggd scanner för 

1300 kronor. Anders köper. Anneli kan eventuellt komma över en då Marbodal byter ut sina. 

9. Övriga frågor. 

• Vi har möjlighet att få konferensmöbler från Swedish Match. Försöker att hämta dessa 

 28 maj då vi samlats för arbete på hotellet.  

• Räkningar för el och hyra för Blueshyddan har kommit in. Anneli fakturerar Sisu som 

bestämts sedan tidigare. 

• Mötet beslutar att ha en träff i Blueshyddan för att skapa arbetsgrupper, se punkt sju. 

Torsdag 2 maj klockan 18,00.  

• För att underlätta utskick med brev föreslår Anneli att vi blir kund på Posten. Anneli löser 

detta. 

• Nästa möte 15 maj kl 18,30 i Blueshyddan. 

10. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare. Ingemar Johansson 

 

Justerare; 

 

………………………………………………………………….. 

Jonas Kling. 

 


