
Protokoll. 

Styrelsemöte Dusty Road Blues 2013-11-14. 

1. Mötet öppnades av ordförande Jan Yngve Ekstedt. 

2. Val av justerare för mötet. 

Jonas Kling valdes. 

3. Närvarande. 

Jan Yngve Ekstedt, Jonas Kling och Ingemar Johansson. 

4. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 

5. Ekonomi. 

Föreningen har för tillfället 50,000 kronor i kassan. 

6. Investeringar. 

Tobias tillsammans med ljudgruppen kommit med en plan på investeringar av ljud och ljus, 

löpande på fyra år. 

Tanken är att föreningen skall kunna klara våra festivaler med egen utrustning, det vi har 

idag räcker till våra mindre spelningar. 

Styrelsen ger klartecken till steg 1. Diverse utrustning för 10,000 kronor. 

7. Aktiviteter 2014. 

Aktivitetsgruppen har kommit med ett schema med spelningar och andra sammankomster 

som sträcker sej över året. 

8. Bluescafe’. 

Antalet besökare på är fortfarande lågt, vi bestämmer att köra vidare och försöka sprida det 

från mun till mun för att få upp antalet. 

9. Bluesfestival 2014. 

Gruppen har tittat på olika alternativ till festivalområde, har nu fyr alternativ. 

Ett budgetförslag är framtaget som är baserat på samma antal besökare som vi har haft de 

tidigare festivalerna. Där finns bland annat artistkostnader på 114,000 kronor inklusive 

boende och resekostnader. 

Rapport till styrelsen om ekonomi och plats bör vara klar och presenteras för styrelsen på 

mötet i januari 2014. 

10. Rapporter. 

a. Arbetsgruppen. Ljud och ljus gruppen klar, fyra man. 

Aktivitetsgruppen klar. Förslag att starta ytterligare en eller utöka byggruppen för 

fikakvällar och spelningar på Blueshyddan diskuterades. 

b. Spelningen på Lilla Bryggeriet gav en vinst på 2,200 kronor, 110 betalande. Samarbetet 

med krögarna var positivt, ser bra ut för framtida spelningar. 

c. Julblues, artister bokade och klara, affischering på Ica och Coop sköter Jan Yngve. Alla 

hjälps åt med övrig affischering och att sälja biljetter via SV.  

d. Jonas har ett förslag att köpa in en byggbarrack som skall göras om till en portabel 

scen som föreningen kan använda vid utomhusspelningar.  

11. Övriga frågor. 

• Frågan om hur många som betalt medlemsavgift kom upp och vem som uppdaterar 

matrikeln. Kassören sköter det. Vi beslutar att skicka med inbetalningskort för 2014 

tillsammans med inbjudan till årsmötet. 



• En fråga om VIP biljetter, vilka skall betala på våra spelningar? Det finns beslut att alla, 

även styrelsen betalar tillsvidare. 

• Onsdag den 20 november är det en gala för ideella föreningar på Saga Biografen. 

Thord Larsson nominerad, föreningen skickar några representanter. 

• Nästa möte bjuds valberedningen in för att starta deras arbete.  

• Frågan om hur många vi bör vara i styrelsen bör diskuteras och beslutas före årsmötet. 

12. Mötet avslutades. 

 

 

Justerare;   Ordförande; 

 

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

Jonas Kling   Jan Yngve Ekstedt 

 

Sekreterare; 

 

…………………………………………………… 

Ingemar Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


