
Protokoll. 

              Styrelsemöte Dusty Road Blues 2013-12-05, 

1. Mötet öppnades av ordförande Jan Yngve Ekstedt. 

2. Val av justerare för mötet. Thord Larsson väjs. 

3. Närvarande. Jan Yngve Ekstedt, Jonas Kling, Anneli Persson, Thord Larsson, Ingemar 

Johansson samt Jonny Bergman från valberedningen. 

4. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 

5. Ekonomisk rapport. 

Föreningen har 36548 kronor på kontot samt 2000 i handkassa. 

6. Valberedning. 

Jonny Bergman från valberedningen är närvarande. 

Styrelsen består sedan årsmötet 2013 av sju medlemmar. Mötet föreslår att vi återgår till nio 

som vi tidigare var, då vi varit få till antalet på flera möten. Beslut tas på kommande årsmöte. 

Avgående till nästa år är Jonas Kling, Thord Larsson och Christer Johansson. 

Valberedningen jobbar med att ha fem namn till nästa möte 16 januari 2014. 

7. Investeringar. 

Steg ett i den investeringsplan av ljudutrustning är gjord. Fortsättning får vänta tills 

ekonomin tillåter. 

Föreningens dator lämnas in för uppdatering. 

8. Årsmöte 2014. 

Nästa möte är vigt till att diskutera årsmötet 2014. 

Vi beslutar att möte och fest skall vara i vår lokal Blueshyddan. Jan Yngve kontaktar Sisu om 

hyran. Musiken kommer bestå av lokala band. Tid för möte och fest bestäms nästa möte. 

9. Avtal med Kopparn.  

Jan Yngve har gjort ett sponsoravtal med Kopparn. Där kan vi hyra släpkärror och hyra buss 

till bra pris mot att vi har deras logga på vår hemsida. 

10. Rapporter. 

a; Allt är klart inför Julbluesen på Hotellet den 7 december. 50 förköpta biljetter till maten, vi 

hoppas på att många kommer på det senare insläppet som det varit tidigare. 

B; Inköp av mobil scen klar. 5000 kronor plus 10 festivalbiljetter. 

11. Övriga frågor. 

En förfrågan har kommit om vi hyr ut Blueshyddan En kväll i veckan för ett sällskap. 

Vi beslutar att ta 100 kronor per kväll med början första april. 

12. Mötet avslutas. 

 

Justerare.   Ordförande. 

 

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

Thord Larsson   Jan Yngve Ekstedt 

 

Sekreterare. 

 

………………………………………………………… 



Ingemar Johansson 

 

 

 

 

  

  

 

  


