
Protokoll. 

Styrelsemöte i Dusty Road Blues 2013-08-15. 

1. Mötet öppnas av ordförande. 

2. Anders Stenholm väljs att justera mötesprotokollet. 

3. Närvarande vid mötet. Jan-Yngve Ekstedt, Thord Larsson, Jonas Kling, Christer Johansson, 

Anneli Persson, Anders Stenholm, Ingemar Johansson samt Ronnie Svenlert, Ove Bank och 

Tobias Johansson. 

4. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes med en reservation från Anneli. 

5. Ekonomisk rapport. Föreningen har 47000 kronor på kontot, väntar fortfarande på 

sponsorpengar från festivalen. 

6. Utlottningen av tröjor från festivalen är klar, alla som skickat in fick var sin.  

7. Planering av spelningar och arrangemang. 

Kalendarium kommer läggas på föreningens hemsida där möten, spelningar och andra 

arrangemang läggs ut.  

Julblues är inbokad till den 7 december på hotellet, samma helg som Tidaholms Julmarknad. 

Hotellet är informerat och att vi även kommer att ha påskblues. 

Jan-Yngve har pratat med de nya ägarna till Lilla Bryggeriet som är positiva till att vi lägger 

spelningar där. Förslag på datum är 12;e oktober och 1;a februari 2014. 

Förslaget att sprida våra arrangemang ledde till att vi frågar Julius Kafé eller Lilla Bryggeriet 

om möjlighet att lägga Föreningens årsmöte där. 

28-29 september hålls Konstnatten i Tidaholm. Mötet beslutar att delta med föreslagna 

aktiviteter. 

• Sivert Andersson visar en utställning om The Beatles.  

• Roger Sand och Jonny Bergman, kända Beatlestolkare spelar live. 

• Christer Pettersson och Roland Bäck ställer ut foton. 

• Fika. 

Thord kontaktar Sivert, Jonny och Roger. 

Jan-Yngve kontaktar Christer, Roland samt turistbyrån så vi kommer med i programmet på 

deras hemsida. 

               Jan-Yngve och Per Wiklund listar personal för bemanning av Blueshyddan.  

8. Sommarfest . 

Beslutar att ordna en sommarfest för medlemmar och nära vänner lördagen 31 augusti. 

Förslaget är att ha en fest likt de som var i Hyltan förr. 

Start på eftermiddagen med tipspromenad. 

Senare blir det grillat och livemusik. BäckStage Bluesband Moa Blucher band och Steam 

Regulators från Götene, Thord tar kontakten med banden. 



Förslaget kom att köra en buss mellan centrum och Blueshyddan från klockan 17,00. 

Tobias kollar med Peter Höglander om att låna buss, alternativt hyra en buss. 

Tobias frågar Anders Johansson om han vill sköta grillen. Thord försöker låna en grilltunna av 

Conny Nordström.  

Priset för maten blir 60 kronor, en låda placeras vid grillen. 

Ove Bank Gör frågor till promenaden, Thord o Anneli underlägg och tavlor, Anders skaffar 

pennor. 

Arbetsgruppen sammankallar för att iordningställa området, resa tält. 

Onsdagen den 28 augusti kl, 18,00 lokalen i stan, träff för att stämma av så allt är OK.  

 

9. Tankar om arbetet under höst och vår. 

Tobias har idéer om hur vi bättre kan marknadsföra Dusty Road Blues. 

• Mer aktiva med Facebook grupper. 

• Sponsorer på årsbasis, inte bara under festivalen. 

• Föreningströjor till band som spelar på våra evenemang, uppskattas av musiker och syns bra i 

tidningar o andra medier. 

• Starta en grupp som kan sköta PA och se till så allt är helt och i ordning när vi har en spelning. 

Tobias blir ansvarig tillsammans med ……….. Lundström som skött ljudet de sista gångerna. 

• Jan-Yngve tar kontakt aktivitetsgruppen som vi hade tidigare. 

 

10. Rapporter. 

a. På sommarfesten kommer det finnas ett frågeformulär som blir till hjälp för utvärdering av 

festivalen. 

Efter styrelsemötet den 12 september klockan 19,30 kommer det att hålla en utvärdering av 

festivalen 2013, där bjuds andra som jobbat med festivalen in. 

 

b. Ett förslag att ordna en gemensam resa till Blues at Sea har tagits fram.  

19-20 oktober bokas en buss till och från Stockholm där båten utgår från. 

En intresseförfrågan läggs ut på vår hemsida.  

Jan-Yngve kontaktar Mattias. 

 

11. Övriga frågor. 

a. Skall vi ha en särskild förening för festivalen? 

Frågan om en egen förening för festivaler diskuterades. 

Vilka fördelar och nackdelar, praktiskt och ekonomiskt skulle det innebära? 

Thord tar uppgiften att höra med Åmåls festivalförening hur deras uppfattning är. 

b. Hur gör vi med föreningens lokaler? 

Föreningen hyr två lokaler av kommunen, Blueshyddan och den gamla lokalen över taxi. 

När vi för ett år sedan började hyra den nya fanns det många idéer om hur vi kunde använda 

den. Som replokal, möteslokal, fikakvällar, anordna fester med mera. 



Tyvärr har lokalen inte använts så som vi hoppats. Frågan om vi skall säga upp kontraktet 

kom upp. Mötet beslutar att avvakta årsmötet. 

I kontraktet ingick även vissa arbeten på området som vi skulle åtgärda, inget har hänt. 

Ove Bank kontaktar tekniska kontoret om vad som skall göras. 

Jan-Yngve kontaktar Tidaholms Sok Sisu för att göra ett hyreskontrakt för vintersäsongen. 

 

12. Mötet avslutas. 

 

Justerare; 

 

……………………………………………………………………….. 

Anders Stenholm 

 

Sekreterare. Ingemar Johansson. 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


