
Protokoll styrelsemöte i Dusty Road Blues 2013-06-27 

1. Mötets öppnande 

2. Justerare av protokoll,  Thord Larsson. 

3. Närvarande: Jonas Kling, Thord Larsson, Jan-Yngve Ekstedt. 

4. Föregående mötes protokoll, justeras nästa möte. 

a. Ekonomisk rapport. Dags datum har föreningen 24000 kr på kontot, och väntas inom 

30 dgr få in 30200 kr från festivalsponsorer. I dagsläget ser det ut som att festivalen 

har gått ungefär +-0. Anneli, vår kassör, vill ha ett speciellt konto för festivalen, för 

att lättare kunna följa upp och se kostnader och intäkter. Styrelsen beslutade att vi 

skaffar ett speciellt konto i  Sparbanken för festivalen 2014. 

b. Utlottning av tröjor. Föreningen har tröjor kvar från årets festival, och styrelsen 

beslutade att lotta ut dem bland föreningens medlemmar genom att alla får 

möjlighet att ”ta en lott” via föreningens hemsida. 

5. Kalendariet gicks igenom av mötet, och datum för spelningar, 

 styrelsemöten m.m. las in. Kalendariet läggs ut på hemsidan. 

6. Styrelsen planerade in följande aktiviteter:  

7. v.35 lö 31/8 sommarfest på Blueshyddan 

        v.39 lö-sö (natten) Konstnatta på Blueshyddan 

  v.42 lö 19/10 spelning på Bryggeriet eller Hotellet 

        v.49 lö 7/12 Julblues på Hotellet 

        v.05 lö ½ spelning på Bryggeriet eller Hotellet 

        v.08 lö 22/2 spelning på årsmötet 

        v.16 fr 18/4 Påskblues på Hotellet 

Thord fick också i uppdrag att undersöka om vi kan få igång ”After work” på fredagar 

på tex hotellet eller något annat ställe. 

a. Arbetsgrupperna skall bli: Lokalgrupp, Aktivitets och artistgrupp, Medlemsvård, 

Materielförvaltning, Marknadsföring, Festival,Dokumentation. Ordförande kontaktar 

några av klubbens medlemmar för att få igång grupperna. När grupperna är igång, 

kan de i sin tur engagera flera gruppmedlemmar. 

8. Rapporter 

a. Festivalen. Utvärdering hemma hos Jan-Yngve den 26/7. Inbjudningar  skickas ut. 

11.   Övriga frågor 

a.  Träningslokalen för föreningens band kostar 1500 kr/månad i hyra.  Varje träning 

eller sammankomst i lokalen genererar 50 kr som går in på föreningens konto vid årsskiftet. 

Det blir ca 500 kr/månad, som föreningen bidrar med till månadshyran. Resterande hyra 

betalas av bandmedlemmarna. 

b.     Blueshyddans vara eller inte vara har diskuterats i styrelsen. Det har varit svårt att 

komma igång med aktiviteter, men Lokalgruppen som är på gång, får hösten på sig att 

fundera igenom ett förslag på användning. Sommarfesten lördag 31/8, blir en aktivitet att 

starta  med. Klubben har dessutom ett åtagande gentemot kommunen, att rusta upp bl.a. 

inhägnaden runt stugan. 

c. Jan-Yngve frågar Mattias om han kan ordna en facebook-grupp för föreningen. Kanske 

en offentlig och en ”sluten”. 

12.   Mötets avslutande 

 

justerare Thord Larsson  Vid pennan Jan-Yngve Ekstedt 


