
Protokoll. 

               Styrelsemöte i Dusty Road Blues 2013-09-12. 

1. Mötet öppnades av ordföranden Jan-Yngve Ekstedt. 

2. Thord Larsson väljs att justera protokollet. 

3. Närvarande. Jan-Yngve Ekstedt, Annelie Persson, Thord Larsson, Jonas Kling och Ingemar 

Johansson. 

4. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 

5. Ekonomisk rapport. Föreningen har ca, 44,000 kronor i kassan. Sommarfesten gav en inkomst 

på ca 8,000 kronor. 

6. Spelning på Lilla Bryggeriet flyttas från 12 oktober till 19 oktober. 

Steam Regulators och Moa Bluchers Blues Band spelar. Arvodet är 5,000 kronor per band 

Jan-Yngve kontaktar Mattias om hemsidan, Thobias tar hand om ljud och ljus.  

7. Konstnatten 28+29/9. 

Jan-Yngve påpekar för kommunen att hemsidan är rörig.  

V-B kommer att ha en pressrelease. 

För sin förevisning om The Beatles vill Sivert ha 2000, kronor per dag, vill även att vi står med 

projektor och duk, Jan-Yngve kontaktar om dessa uppgifter. 

8. Sommarfesten, utvärdering. 

Mycket trevligt trots regn, alla var nöjda. Bussen blev en succé.  

Vinst en blev ca, 8000 kronor. 

Saker som kan bli bättre. 

Bättre bemanning och en bar önskas. 

9. After Work i blueslokalen? 

Vi beslutar att återuppta fikakvällar i lokalen över taxi. Från den 18 september kommer vi ha 

öppet varje onsdag för att medlemmar skall kunna komma in på en fika och lyssna på musik. 

10. Sisu hyra Bergshyddan. 

Kontrakt skrivit med SISU. Månadshyra plus El enligt faktura från 1 december till 31 Mars. 

11. Rapporter. 

Inget nytt att rapportera. 

12. Övriga frågor. 

Jonas undrar hur många medlemmar som betalt och att medlemskort borde skickas ut. 

Vi beslutar att samlas den 17 september kl 18,00 för att skicka medlemskort till de som betalt 

och en påminnelse till de som inte betalt avgiften för i år. 

Det påpekas att hemsidan är dåligt uppdaterad. Jan-Yngve kontaktar Mattias och Magnus. 

13. Mötet avslutas. 

Justerare;   Ordförande; 

 

……………………………………………..  ……………………………………………………… 

Thord Larsson   Jan-Yngve Ekstedt 

Sekreterare; 

 

…………………………………………………. 

Ingemar Johansson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


