
 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues 
 
Tid: Onsdagen den 12  mars 2014 
Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm 
 
Närvarande: 
Jan-Yngve Ekstedt, ordförande 
Anneli Persson, kassör 
Alexander Björk 
Carina Grönkvist 
Jonas Kling 
Thord Larsson 
Anders Stenholm 
 
Anmält förhinder: 
Ingermar Johansson 
Magnus Persson 
Maria Österberg 
 

 § 1 Öppnande 
Jan-Yngve Ekstedt hälsar den nya styrelsen välkommen och förklarar mötet för öppnat. 
 
Styrelsen beslutar 
 att godkänna förslaget till dagordning 

 
 § 2 Justerare 
 
Styrelsen beslutar  
 att välja Anders Stenholm att justera mötets protokoll. 
 
 

 § 3 Närvarande 
Till dagens möte har tre av styrelsens ledamöter anmält förhinder. 
 
 

§ 4 Konstituerande av styrelsen 
Ordföranden redogör för att det vid årsmötet den 22 februari 2014 beslutades om posterna som 
ordföranden och kassör för föreningen samt firmatecknare år 2014.  
 
Styrelsen beslutar 
 att till vice ordförande välja Anders Stenholm 
 att till sekreterare för styrelsen välja Anna-Pia Högberg 
 

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Anneli Persson redogör för att föreningen har 52.970 kronor på sitt bankkonto och att föreningen 
tillsammans med sin handkassa har cirka 55.000 kronor. 
 



Av cirka 160 utskickade medlemsunderlag för betalning 2014 har det inkommit ca 109 inbetalningar 
av medlemsavgifter för 2014. År 2013 hade föreningen 160 betalda medlemskap. 
 

§ 6 Laget runt, vem är du? 
Med anledning av styrelsens första möte tillsammans genomförs en presentationsrunda, varav varje 
styrelseledamot presenterars sig lite närmre.  
 

§ 7 Kalendariet (bilaga 1) 
Ordföranden redogör för ett förslag till kalendarium för styrelsens möten under 2014 fram till 
årsmötet 2015 samt föreningens traditionellt återkommande arrangemang under verksamhetsåret. 
 
Styrelsen beslutar 

att fastställa förslaget till kalendarium för styrelsens möten och övriga arrangemang 
som föreningen planerar att genomföra under 2014. 
att styrelsens nästa möte, 23 april 2014, genomförs på Bergshyddan, Hellidsberget i 
Tidaholm. 

 
§ 8 Verksamhetsplan 

Ordföranden redogör för innehållet i verksamhetsplanen 2014 som bygger på den planen som antogs 
för 2013 och som är en plan med ett mer långsiktigt perspektiv. Ordföranden framför att han gärna 
ser att styrelsen vid nästa möte diskuterar innehållet i planen för 2014. Att styrelsen diskuterar 
former samt beslutar om konkreta idéer, upplägg och åtgärder. 
 
Verksamhetsplanerna för 2013 och 2014 finns att hämta på föreningens hemsida. 
 
Styrelsen beslutar 

att vid nästa möte med styrelsen ta upp frågan om verksamhetsplan 2014 för att 
utifrån planen planera och fastställa konkreta åtgärder inför 2014. 

 

§ 9 Konstnatta 2014 
 Ordföranden redogör för att arrangemanget ”Konstnatta” även ska genomföras i år, den 27 
september, i Tidaholms kommun. Förra året medverkade föreningen med olika programpunkter i 
föreningens lokal, Bergshyddan på Hellidsberget. Planering och beslut om föreningens medverkan 
togs ganska sent in på arrangemanget och därmed var föreningen begränsat med i information och 
marknadsföring för ”Konstnatta 2013. Trots det visade både föreningensmedlemmar och andra 
utomstående intresse för föreningens aktiviteter på ”Konstnatta 2013”. Ett motiv att medverka vid 
detta arrangemang är att synliggöra föreningen och för att skapa en mötesplats för föreningens 
medlemmar och utomstående som har intresset av föreningen och dess verksamhet. 
 
Ordföranden redogör för att föreningen har fått en inbjudan av Tidaholms kommun för årets 
planering och genomförande av ”Konstnatta 2014”. 
 
Styrelsen diskuterar frågan om föreningens medverkan vid årets ”Konstnatta”. Arrangemanget 
synliggör föreningen i kommunen och med omnejd. Målgruppen är i första hand utomstående som 
deltar i arrangemanget ”Konstnatta” och i andra hand föreningens medlemmar. Styrelsen 
konstaterar att det största värdet med att delta är att synliggöra föreningen, men att arrangemanget 
skapar en mötesplats även för föreningens medlemmar. 
 
Styrelsen diskuterar även vad föreningen kan bidra med i form av program och innehåll vid årets 
”Konstnatta”. Här följer ett antal exempel på idéer och förslag: 

- Styrelsen utser en arbetsgrupp och budget för årets arrangemang ”Konstnatta 2014”. 



- Föreningen genomför arrangemanget på Bergshyddan som har goda förutsättningar för att 
ta emot besökare, både ute och inomhus. 

- Blues non stop. Föreningen har många aktiva musiker. Med planering borde det vara möjligt 
att få en programpunkt med musik under större delen av den programtiden ”Konstnatta” 
pågår. 

- Fotoutställning med temat bluesmusik och/eller fotoplank med temat ”musik”, där 
föreningen uppmanar medlemmar och utomstående att bidra med foto kring temat. 
Eventuellt utse en vinnare av ”bästa foto”. 

- Många medlemmar i föreningen har förutom sitt musikintresse även motorintresse och som 
innebär att det finns många spännande bilar och motorcyklar som kan bidra till en utställning 
i anslutning till Bergshyddan föreningens medverkan vid ”Konstnatta” 

- Bakluckeloppis (bluesloppis) tillsammans med bluesmusik kan även locka och vara av intresse 
för många i anslutning till ”Konstnatta”. 

- Föreningen har kaffeservering med enkel förtäring 
 
Styrelsen beslutar 

att ordföranden deltar för föreningen vid kommunens informationsträff för 
”Konstnatta 2014” samt anmäler föreningens intresse för att delta vid årets 
arrangemang. 
att styrelsen arbetar vidare med ovanstående förslag till programpunkter för 
föreningens medverkan vid ”Konstnatta 2014”. 

 

§ 10 Rapporter  
a) Festivalen 2014 
Redogörs för att årets bluesfestival som föreningen ska arrangera kommer att förläggas till 
krogen/restaurangen Lilla Bryggeriet i Tidaholm. Tidigare styrelse och arbetsgrupp för festivalen har 
fört samtal och tecknat överenskommelse och kontrakt för arrangmanget för att tydliggöra och 
trygga ansvarsfrågor för respektive parter. Arbetsgruppen har sedan en tid tillbaks nåtts av 
information och rykten som säger att Lilla Bryggeriet är till salu och ställt sig frågan om vad detta kan 
innebära för föreningens bluesfestival 2014.  
 
Ordföranden och delar av representanterna i arbetsgruppen för festivalen har fört ett samtal med 
ansvariga för Lilla Bryggeriets restaurang/krog som har bekräftat att denna är till salu, men att det 
inte grundar sig på konkurs eller eventuellt näringsförbud. Ordföranden har i övrigt forskat i frågan 
och kan konstatera att den informationen är rätt och riktig. 
 
Om restaurang/krog säljs innan arrangemang som ska genonföras om ca nio veckor ser 
arbetsgruppen och styrelsen det av stor vikt att vara försäkrade att den nya ägaren hinner få ett 
utskänkningstillstånd. Nuvarande ägare och ansvarig för driften på Lilla Bryggeriet har framfört att de 
försäkrar att de då avvaktar med försäljning till dess föreningen har genomfört sin bluesfestival.  
 
Styrelsen diskuterar kring vikten av att vara mycket noggrann och tydlig i hanteringen av föreningens 
intäkter vid festivalen. Att skilja på föreningens och Lilla Bryggeriets intäkter samt hanteringen av 
dessa. 
 
Enligt överenskommelse har Lilla Bryggeriet ansvar och tar in intäkterna för mat och dryck. Därutöver 
står Bryggeriet för lokaler och markutrymmen däromkring samt vakter som krävs för genomförandet 
av festivalarrangemanget. 
 
Arbetsgruppen för festivalen föreslår att styrelsen arbetar vidare med frågan om genomförande av 
festivalen i samverkan med ansvariga för Lilla Bryggeriet. Om det av någon anledning kommer att 



uppstå någon form av situation som ommöjliggöra detta tar styrelsen fram en alternativ plan för 
genomförande av festivalen.  
 
Ordföranden avslutar frågan med att redogöra för att föreningen ska genomföra ett 
musikarrangemang i samverkan med Lilla Bryggeriet den 22 mars 2014. Detta tillfälle kan för 
föreningen tydliggöra Bryggeriets förhållande och ekonomiska ”kondition” när det gäller frågan om 
föreningens biljettintäkter för kvällen som kommer hanteras i form av att köras via Lilla Bryggeriets 
kassaregister. 
 
Styrelsen noterar även vikten av att se över föreningens kontraktskrivning med artister för att skapa 
en trygghet om föreningen hamnar i en situation där eventuellt samarbetspartners med lokal/plats 
inte möjliggör att genomföra ett planerat arrangemang. 
 
Styrelsen beslutar 

att med den information och efterforskning som genomförts och redogjorts för vid 
dagens möte arbeta vidare med planering och genomförande av föreningens 
bluesfestival 2014  
att föreningen arbetar vidare med frågan om föreningens ekonomiska hantering av 
dess intäkter vid festivalen 2014 och hittar former för att detta är mycket klart samt 
tydligt i form av att gå in till föreningens kassa. 
att ordföranden får uppdraget att se över frågan om föreningens möjligheter att hyra 
ett eget kassaregister vid genomförandet av festivalen 2014 samt med Skatteverket 
föra samtal om föreningens förhållningssätt och ansvar när det gäller intäkter vid 
festivalen. 

 
§ 11 Övriga frågor 

 Föreningens bluesarrangemang den 22 mars 2014 
Redogörs för att föreningen kommer att genomföra ett musikarrangemang den 22 mars 2014 på Lilla 
Bryggeriet. Hurley & the Blue Dots och Moa Blüchers Blues Band kommer att bidra med 
musikinslaget under kvällen. Det är inget förköp inför detta arrangemang. Kontrakt och 
överenskommelser har genomförts med respektive band. Ordföranden och kassören ansvarar för 
hanteringen av den ekonomiska delen av arrangemanget och i övrigt är arrangemanget planerat och 
ansvariga för det praktiskta arbetet utsedda.  
 
Föreningens hemsida 
Styrelsen tog upp frågan om föreningens hemsida och ansvarig för uppdatering av information. I 
dagsläget har Mattias Persson-Freij ansvaret med anledning av att Magnus Persson för tillfället 
avsagt sig denna fråga. Därutöver har styrelsen en sida på Facebook för själva föreningen och en sida 
för festivalen. 
 
Styrelsen beslutar 

att se över frågan om ansvariga när det gäller föreningens hemsida och information på 
Facebook. 

 
Bergshyddan – Blueshyddan – Program för våren 2014 
 
Styrelsen beslutar 

att se över frågan om att hitta former och aktiviteter för att starta upp kontinuerlig 
verksamhet i föreningens lokal Bergshyddan, som t ex café på onsdagar och söndagar. 

 



Ordföranden avslutar med att berätta att föreningen har flera aktiva arbetsgrupper med olika 
ansvarsområden och är en viktig del för föreningens utveckling. Arbetsgrupperna arbetar i form av 
ett ansvar för sina respektive ansvarsområden med kontinuerliga rapporter till styrelsen och 
hantering av ekonomiska frågor. Uppstår behovet av att snabb hantering av t ex en ekonomisk fråga 
för en arbetsgrupp mellan styrelsens möten kontaktas ordföranden som i sin tur, vid behov, 
kontaktar styrelsen för eventuellt beslut via e-post eller telefonsamtal. 
 
Styrelsen beslutar 

att bilägga dagens mötesprotokoll med ett underlag som visar på föreningens 
arbetsgrupper, tillsammans med information om gruppernas representanter i form av 
namn och kontaktuppgifter.  

 

  § 12 Avslutning 
Då inga fler övriga frågor fanns på dagordning tackar ordföranden styrelsen för ett väl genomfört 
möte och förklarar detsamma för avslutat. 
 
 
Dag som ovan vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Anna-Pia Högberg   Jan-Yngve Ekstedt 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
    Anders Stenholm 
    Vice ordförande 


