
Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues 
 
Tid: Onsdagen den 23  april 2014 
Plats: Bergshyddan – ”Blueshyddan”, Tidaholm 
 
Närvarande: 
Jan-Yngve Ekstedt, ordförande 
Annelie Persson, kassör 
Anna-Pia Högberg, sekreterare 
Carina Grönquist 
Ingemar Johansson 
Magnus Persson 
Thord Larsson 
 
Anmält förhinder: 
Anders Stenholm 
Jonas Kling 
Maria Österberg 
 
 

 § 13 Öppnande (bilaga 1) 
Jan-Yngve Ekstedt hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet för öppnat. 
 
Styrelsen beslutar 
 att godkänna förslaget till dagordning 

 
 § 14 Justerare 
 
Styrelsen beslutar  
 att välja Thord Larsson att justera mötets protokoll. 
 
 

 § 15 Närvarande 
Redogörs för dagens närvarande ledamöter i styrelsen samt anmälda förhinder. 
 
 

§ 16 Ekonomisk rapport 
Ordföranden redogör för att det vid årsmötet den 22 februari 2014 beslutades om posterna som 
ordföranden och kassör för föreningen tillika firmatecknare år 2014.  
 
Annelie Persson, kassör, rapporterar att föreningens kassa i dagsläget består av cirka 54. 000 kronor i 
intäkter, men att föreningens arrangemang, Påskblues, som genomfördes på långfredagen inte är 
avräknat. Annelie Persson redogör även för att ytterligare några medlemsavgifter för 2014 har 
kompletterats föreningens kassa sedan föregående styrelsemöte. 
 
Ordföranden rapporterar att föreningen nu har fått in cirka  40.000 kronor i sponsorintäkter till 
föreningens bluesfestival 2014. 
 
Styrelsen beslutar 
 att godkänna de muntliga rapporterna.  
  



 
§ 17 Ansökan om KF-inköpskort 

Ordföranden redogör för att föreningen har haft en kontakt med Konsum i Tidaholm som ställer sig 
positiva till att stödja föreningen med ett KF – inköpskort, där Konsum bidrar med 10.000 kronor till 
föreningen för år 2014. För att styrelsen ska kunna ta del av detta inköpskort måste styrelsen för 
föreningen göra en ansökan om inköpskortet. 
 
Styrelsen beslutar dels 
 att styrelsen för föreningen ansöker om KF – inköpskort. 

att föreningens firmatecknare i form av ordföranden, Jan-Yngve Ekstedt, och kassören, 
Annelie Persson, får uppdraget att ansöka om KF-inköpskort för föreningen samt 
hantera ärendet vidare med Konsum i Tidaholm och deras ekonomiskt stöd till 
föreningen på 10.000 kronor för år 2014. 

 

§ 18 Verksamhetsplan 2014 (bilaga 2) 
Styrelsen för ett samtal kring innehållet i föreningens verksamhetsplan för år 2014 som fastställdes 
vid föreningens årsmöte den 22 februari 2014.  

 Hur förhålla och verkställa enligt verksamhetsplan 2014? 
 
Exempel på synpunkter och förslag som framkom: 

 Enligt föreningens stadgar och verksamhetsplan uttrycks att föreningen ska främja och sprida 
bluesmusik i olika former. Föreningen har vid tillfällen ”grenat ut” i form av att arrangera 
andra former av musik än bluesmusik  
– Styrelsen ger uttryck för vikten av att uppmärksamma och kontinuerligt föra samtal kring 
föreningens fastställda basuppgifter och mål. 
 

 Verksamhetsplanen ger uttryck för att föreningen ska möjliggöra för föreningens medlemmar 
att använda de resurser som finns inom föreningen – Vad menar föreningen och styrelsen 
med detta mål? 
- Exempel på föreningens resurser är bland annat föreningens tekniska utrustning för 

spelning av musik. Enligt föreningens verksamhetsplan ska en inventeringslista tas fram 
över all form av utrustning och inventarier som föreningen håller sig med. Denna 
inventeringslista bör synliggöras för föreningens medlemmar och inventarierna göras 
tillgängliga. 

- Föreningen får i dag ett ekonomiskt stöd till hyreskostnaden för en musiklokal i Tidaholm 
av Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm, där två musikband bestående av 
föreningsmedlemmar idag använder lokalen för att tillsammans spela och repetera 
musik.  

 Ett av föreningens mål ger uttryck för att föreningen ska främja och stödja ungdomars 
intresse av att ta att ta del och utöva bluesmusik. 
- Föreningen bör stimulera och synliggöra för fler om möjligheten till stöd av t ex lokaler 

att spela och utöva bluesmusik. Detta genom att medlemmar inom föreningen till 
styrelsen ansöker om stöd och hjälp till lokal för utövande av bluesmusik. 

 
 
Styrelsen beslutar 

att arbeta vidare med att konkretisera och tydliggöra föreningens mål och 
åtgärdsplaner för styrelsen, föreningens och dess medlemmar.  

 
 
 



§ 19 Konstnatta 2014 
Ordföranden redogör för att han på styrelsens uppdrag deltagit vid ett möte angående 
arrangemanget ”Konstnatta 2014” som Tidaholms kommun inbjudit till. Vid mötet redogjordes att 
arrangemanget skall utökas till ytterligare en dag i form av att till hösten 2014 genomföras under 
fredag, lördag och söndag. Kommunens ambitionsnivå har blivit högre och näringslivet spelar i dag 
stor roll inom arrangemanget. Bluesföreningens mål och ambition är att främja och synliggöra 
bluesmusik och bör vara utgångspunkten om föreningen ska delta i arrangemanget. Det kan dock 
vara svårt och kräva mycket arbete om föreningens ska delta med ett utbud och program under hela 
tre dagar.   
 
Styrelsen beslutar 

att beslutar att bluesföreningen inte deltar vid årets arrangemang av Konstnatta 2014. 

 
§ 20 Rapporter 

 

a) Festivalen 2014 
Ordföranden och Thord Larsson lämnar rapport från arbetsgruppen för bluesfestivalen som ska 
genomföras den 23-24 maj 2014: 
 

 Ekonomiska delen 
 – Arbetet och innehållet i form av artister etc. ligger i balans med planering och ramen av 
budget för festivalen.  
- Sponsring ligger utanför budget och om intäkter blir som planerat ligger budgeten på 

överskott på cirka 40.000 – 50.000 kronor 
 

 Tillstånd angående alkoholtillstånd har krögaren angett är ansökta och klara. 
 

 Föreningens ansökan hos polisen har gått igenom och även det färdigställt 
 

 Kassaregister 
– Ordföranden redogör för att han sett över frågan om kassaregister och föreningens 
intresse av att skaffa sig ett eget. Enligt regelverket måste kassaregisteret vid genomförandet 
av festivalen gå via krögaren för Bryggeriet. Tillståndsgivare är Tidaholms kommun och enligt 
information från ägaren av Bryggeriet, där festivalen ska genomföras, har inte 
restaurangrörelsen några skulder eller annat som kan komma att bidra till problem för 
föreningen eller genomförandet av festivalen. 

 

 Artister 
- Alla kontrakt är skrivna med artisterna och utbudet av artister och musiken vid årets 

festival är positivt. 
 

 Marknadsföring och information om festivalen 
- Föreningen bör tydliggöra och lyfta fram festivalens dragplåster - ”All Stars ”- och dess 

programpunkter via e-post till medlemmarna, Facebook, hemsidan etc. 
- Sprida dela ut programblad med information om festivalen – programmen finns att 

hämta i föreningens lokal i Tidaholms centrum. 
- Föreningen har köpt annonser på Facebook och i dagsläget har 600 besökt annonsen. 
- Se över möjligheten till inslag om festivalen på Radio Skaraborg under fredag 

eftermiddag den 23 maj när festivalen startar upp. 
. 
 



 Festivalkontrakten med restaurang Bryggeriet 
- Föreningen och Bryggeritet delar på intäkterna när det gäller maten som säljs vid 

festivalen. Föreningen har budgeterat intäkter på 10.000 kronor för matförsäljningen. 
- En buffé i form av grillat kommer att serveras och vara för försäljning vid festivalen och 

föreningen sätter priserna för maten. 
 

 Biljetter för festivalen 
- Biljetterna i form av endags- och tvådagarsbiljetter är upptryckta och klara för försäljning. 
- Biljetterna går att köpas av Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm samt Tidaholms 

Turistbyrå. 
- Idé om att utlysa möjligheten att vinna/vara med i en utlottning av en tvådagarsbiljett för 

festivalen om du köper en tvådagarsbiljett t ex före den 10 maj 2014.  
- Styrelsens ledamöter uppmanas att redan nu köpa sina biljetter till festivalen för att öka på 

antalet sålda biljetter. 
 
Styrelsen beslutar 

att godkänna den muntliga informationen om bluesfestivalen 2014. 
 

b. Påskblues 
En genomgång och utvärdering genomförs av årets bluesarrangemang som genomfördes på 
långfredagen 2014 på Bergshyddan, Hellidsberget i Tidaholm: 

- Musikbanden var mycket bra och gjorde ett bra framträdande. 
- Planeringen för arrangemanget var även det bra i form av bland annat arbetslistor för 

arbetsfördelning och genomförande. 
- Kostnaderna för maten bidrog inte till kostnader då Konsum och ICA sponsrat till bluesfesten. 

En sponsring som föreningen snarare blev av med, då intäkterna för arrangemanget var för 
dåliga. 

- Deltagandet och intresset för bluesarrangemanget var mycket dåligt och intäkterna blev 
därför mycket små. 

- Arrangemanget är ännu inte sluträknat, men uppskattas gå med en förlust på cirka 9.000 – 
11.000 kronor. Motsvarar ungefär kostnaderna för musikbanden som medverkade. 

- En anledning att så få deltog på arrangemanget kan bero på att de uppfattade 
arrangemanget som en medlemsfest.  

- Många som gett uttryck för att de inte tycker lokalen Bergshyddan är den bästa. 
 
Styrelsen beslutar  

att arbetsgrupperna för föreningens arrangemang och aktiviteter arbetar enligt 
fastställd verksamhetsplan, som innebär att grupperna tar fram en budget och plan för 
de aktiviteter som ska genomföras som presenteras för styrelsen för beslut. 

 
§ 21 Övriga frågor 

 

 Hyra av replokal för medlemmars musikband 
- Ordföranden redogör för att den replokal i Tidaholm, där två musikband med medlemmar i 

föreningen i dag använder, inte har behov av någon förskottering från föreningen då 
musikbanden har skaffat sig en ekonomi som täcker hyreskostnaden.  

 
Styrelsen beslutar  

att föreningens nuvarande förskottering av hyra till replokal för Moa Blüchers 
bluesband och Bäckstage bluesband upphör fr o m maj månad 2014. 

 



 Bergshyddan på Hellidsberget i Tidaholm – Uppsägning av hyreskontrakt 
- Styrelsen utvärderade frågan om lokalen på Bergshyddan i Tidaholm, som föreningen hyr 

sedan några år tillbaka. Några av föreningens arrangemang som genomförts på Bergshyddan 
har lyckats, som t ex en medlemsfest. Däremot har föreningen inte nått fram i form av andra 
mål med lokalen. Ett sådant mål är att bland annat att få en mer kontinuerlig verksamhet för 
föreningens medlemmar på Bergshyddan. Lokalen kräver i övrigt en hel del praktiskt arbete 
och underhåll från föreningen. Flera av medlemmarna har gett uttryck för att lokalen ligger 
lite för avsides för att bidra till mer spontana besök och kräver planering i form av 
transporter till och från.  

- Styrelsen ger uttryck för att de ser positivt på att föreningen har prövat att bedriva 
verksamhet på Bergshyddan några år. Att några arrangemang har lyckats, men att lokalen i 
övrigt står mycket oanvänd, kräver mycket arbete och inte genererat det resultat och mål 
som föreningen satt upp. 

 
Styrelsen beslutar dels 

att föreningen avslutar hyreskontraktet för lokalen Bergshyddan på Hellidsberget i 
Tidaholm så snart som möjligt. 
att ordföranden får uppdraget att kontakta Tidaholms kommun för att avsluta 
föreningens kontrakt för Bergshyddan.¨ 
 

 Dusty Road Blues stipendium 

- Ordföranden redogör för att styrelsen fått in ett medlemsförslag att behandla: 

Att föreningen i anslutning till genomförda bluesfestivaler delar ut ett pris i form av ett 

stipendium på förslagsvis 2.500 kronor till person/-er eller företeelser som bidraget till att 

främja och utveckla bluesmusiken. Styrelsen bör ta fram kriterier för nomineringen av priset 

och uppmana medlemmarna att lämna in förslag med motivering för utdelning av priset. 

Styrelsen behandlar förslagen och fattar beslut om årets mottagare av priset. 

 

Styrelsen diskuterar frågan och ställer sig positiva till idén. Styrelsen tar beslut om mottagare 

av priset inför årets festival, delar ut priset i samband med bluesfesten 2014 och i samband 

med prisutdelningen informerar om priset och föreningens ambitioner och mål att även 

fortsättningsvis dela priset och där medlemmarna ska få utrymmet att lämna förslag på 

prismottagare. 

Styrelsen beslutar dels 
att föreningen vid årets bluesfestival 2014 delar ut ett pris i form av ett stipendium 
och diplom med motivering till priset på 2.500 kronor till person/-er eller företeelse 
som främjar och utvecklar bluesmusiken på ett positivt sätt. 
att styrelsen beslutar om vem priset ska tilldelas, utifrån kriterierna för priset. 
att ordföranden och Magnus Persson får uppdraget att forma förslag till kriterier som 
ska ligga till grund för beslut om årets bluespris som ska delas ut i samband med 
föreningens bluesfestival. 
att ordföranden och Magnus Persson återkopplar via e-post till styrelsens ledamöter 
med förslaget till kriterier för eventuella synpunkter, förslag och tillägg och därefter 
översänder information om priset och medlemmarnas möjligheter att lämna 
nomineringsförslag. 

 

 Ideellt arbete vid bluesfestivalen 
- Ordföranden redogör för behovet av att utlysa och ge föreningens medlemmar information 

om behovet av ideellt arbete för genomförandet av bluesfesten. Viktigt att tydliggöra att 



föreningens bygger på att föreningsmedlemmarna hjälper till utan att förvänta sig ersättning 
i form av t ex gratis inträde etc. Ordföranden föreslår dock att föreningen bidrar med en del 
av en matbiljett för halva priset till de som arbetar ideellt vid festivalarrangemanget. Musiker 
som spelar vid festivalen kan delta vid arrangemanget gratis den dag de ingår i programmet i 
form av framträdande. 

 
Styrelsen beslutar 

att till föreningens medlemmar sända över information om föreningens behov av 
ideellt arbete vid årets festival. 
att ordföranden och Magnus Persson får uppdraget att ta fram informationen och 
översända den till medlemmarna så snart som möjligt. 

 

  3 maj 2014 - Marknadsföring och försäljning av biljetter till årets bluesfest 
- Den 3 maj 2014 genomförs en cruising i Tidaholm som drar mycket folk till centrum av 

kommunen. Ett tillfälle att marknadsföra och sälja biljetter till föreningens bluesfest. 
Styrelsen ser vikten av att vid detta tillfälle delta vid detta arrangemang för  att dela ut 
information och sälja biljetter till årets bluesfestival. 

 
Styrelsen beslutar 

att Thord Larsson får uppdraget att se över frågan om föreningens placering och 
material för marknadsföring och försäljning av biljetter till bluesfestivalen 2014. 
att de i styrelsen som har möjlighet deltar den 3 maj genom att sprida information och 
sälja biljetter till årets bluesfestival.  

 
 

  § 22 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 
 
 
 
    Thord Larsson  

   


