
Protokoll från möte med styrelsen för Dusty Road Blues 
 
Tid: Onsdagen den 14 januari 2015 kl.18.30 
Plats: Föreningslokalen på Drottningsvägen 2 i Tidaholm 
 

§ 73 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet. 

 
§ 74 Val av justerare 

Mötet väljer Magnus Persson till justerare för mötets protokoll 
 

 § 75 Närvarande vid mötet 
Jan-Yngve Ekstedt , Alexander Björk,  Anna-Pia Högberg,   Magnus Persson, Anders Stenholm och 

Maria Österberg. 

 § 76 Ekonomisk rapport 
Ordföranden redogör kort för föreningens ekonomi 150114: 

 Bankkonton: 27.919,59 kr 

 Kontantkassan :  4.143,70 kr 
 Fordran som är på väg in till föreningen: 18.500 kr 
 Summa totalt: 50.562,29 kr 

Ordföranden redogör även för att föreningen därutöver har medlemsavgifter för 2015 att invänta.      
I dagsläget har föreningens ca 140 medlemmar á 200 kr/medlem, innebär ca 28.000 kr  
 
Styrelsen beslutar 
  att godkänna den ekonomiska rapporten. 
  

 § 77 Samarbete med Mönsterås bluesförening? 
Ordföranden redogör för att Mönsterås bluesföreningen har kontaktat DRB för att höra om 
samarbete när det gäller Mönsterås bluesförening och deras utmärkelse ”Scandinavian Blues Contest 
2015”. Mönsterås bluesföreningen föreslår och frågar DRB om möjligheten att till vinnaren dela ut 
ett pris som innebär en spelning på DRB bluesfestival 2016, stora scenen.  
 
Ordföranden redogör för ett förslag till kontrakt att teckna mellan de båda bluesföreningarna när det 
gäller detta samarbete. Kontraktet innebär bl a att gaget som betalas av DRB är maximalt 999 
kr/gruppmedlem i bandet, max 5.000 kr sammanlagt, plus mat och övernattning – Se bilagt förslag till 
kontrakt. 
 
Vid dagens möte diskuterar styrelsen kring vinster av ett samarbete för DRB. Styrelen kommer fram 
till att det i första hand marknadsför och lyfter fram DRB i olika sammanhang då priset ”Scandinavian 
Blues Contest” lyfts fram på många olika sätt, både i media, tidningar med bluestema, vid andra 
arrangemang/festivaler med bluestema. DRB får i övrigt en garanterad spelning av ett förmodligen 
bra bluesband vid föreningens festival 2016. 
 
Styrelsen beslutar dels 

att godta förslaget till samarbete mellan Mönsterås bluesföreningen och DRB  när det 
gäller priset för vinnaren av ”Scandinavian Blues Contest” som delas ut våren 2015. 



att godta förslaget till kontrakt mellan DRB och Mönsterås bluesföreningen med ett 
tillägg om att samarbetet även kräver att Mönsterås bluesförening marknadsför och 
informerar tydligt om att priset innebär en spelning på DRB bluesfestival 2016. 
 

 § 77 Förberedelser inför DRB årsmöte 21 februari 2015 
Redogörs för att DRB årsmöte den 21 februari ska genomföras på restaurang/krogen ”Glada 
Gränden” i Tidaholm enligt följande program: 

 Kl. 15.00 – 17.00 Årsmöte 

 Kl. 17.00 – 18.00 Mingel 

 Kl. 18.00 – 19.00 Musikprogram med Sofie Reed  

 Kl. 19-21 – Buffé 

- Sofie Reed – kostnad på 8.000 kronor  
- Buffé – Eventuellt går krögaren på ”Glada Gränden” in och sponsrar maten. Ett samtal och 

förhandlingar förs just nu med krögaren, som i övrigt kommer att stå för bar och mat vid 
bluesfestivalen 2015. 

 
Medlemmar i föreningen får ta del av musikprogrammet och buffén gratis. I marknadsföring och 
information om årsmötet och programmet viktigt att tydliggöra och ”blänka” om vinsten av att köpa 
ett medlemskap denna kväll. Om inte krögaren har möjligheten att bjuda på buffén vid DRBs årsmöte 
föreslår styrelsen att det uppmuntras till ett frivilligt bidrag till mat/musik vid årsmötet. 
 
Alla medlemmar kommer att få del av ett utskick från DRB med inbjudan till årsmötet (förslag till 
dagordning), kvällens musikprogram, buffé. I denna information informeras även om att 
handlingarna för årsmötet kan medlemmarna och andra intresserade ta del av/hämta hem från DRB 
hemsida.  
 
I detta medlemsutskick finns även vårprogrammet för DRB 2015 samt ett förtryckt inbetalningskort 
för DRB medlemsavgift 2015. 
 
Enligt DRB stadgar ska inbjudan/kallelse och övriga handlingar vara medlemmarna tillhanda senast 
två veckor före årsmötet. Ordföranden framför att det är idé att sända informationen så snart det är 
möjligt.  
 
Styrelens gör en genomgång och arbetsfördelning när det gäller handlingar för årsmötet: 

- Förslag till dagordning för årsmötet 2015 – Anna-Pia Högberg 
- Verksamhetsberättelse 2014 – Mattias Persson, Anna-Pia Högberg och Jan-Yngve Ekstedt 
- Ekonomisk berättelse (boksslut och kontakt med revisor) – Annelie Persson och Jan-Yngve 

Ekstedt 
- Verksamhetsplan 2015 – Jan-Yngve Ekstedt 

 
Styrelsen beslutar dels 

att godkänna förslagen till verksamhetsberättelse 2014 och verksamhetsplan 2015 för 
DRB att lägga fram vid DRB årsmöte 
att Jan-Yngve Ekstedt får uppdraget att tillsammans med föreningens kassör, Annelie 
Persson, arbeta vidare med bokslut 2014 och den ekonomiska berättelsen samt 
kontakter med föreningens revisor för revision och revisionsberättelse. 
att Anna-Pia Högberg får uppdraget att ta fram en dagordning för årsmötet, Jan-Yngve 
Ekstedt ser över inbjudan och vårprogrammet för DRB som även Magnus Persson 
lägger en hand över i form av lay out. 
att Jan-Yngve Ekstedt skriver en e-post med utlysning/inbjudan till arbetsmöte för 
styrelsen när det gäller att plocka ihop materialet till utskicket för årsmötet. 



  

§ 78 Rapporter  

a)  Program våren 2015  

 28 januari Clinic 

- Ljudteknik med Emil Eklund och Slidegitarr med Stefan Jonsson 

- Fyranhuset i Tidaholm kl. 18.30-21.30  

- Arvode 1.000 x 1.000 = 2.000 kr 

- Studieförbundet Vuxenskolan stödjer arrangemanget med 900 kr. 

- Föreningen står för övriga kostnader. 

 

 Årsmöte/medlemsfest 21 februari 

- Glada Gränden i Tidaholm 

- Artist – Sofie Reed 

- Gratis entré för medlemmar 

- Kostnad – 8.000 kr + ljudtekniker och boende = ca 9.000 kr 

- Räknar med att Glada Gränden sponsrar föreningen med buffén 

 

 Långfredagsblues 3 april 

- Eventuellt Julius café i Tidaholm 

- Virginia dou, Back to Basic och Moa Blûcher Blues Band 

- Påskbuffé 

- Budgeterade kostnader för artister och ljud/teknik: ca. 15.000 kr. 

 

 Bluesfestivalen 2015 – 22-23 maj 

- Vulcanön i Tidaholm 

- Niclas Österberg, festivalgeneral 

- Arbetsgruppen ligger väl framme i sin planering för genomförandet av festivalen 

- Se festivalgruppens planering och budget. 

 

 Efterfesten 29 augusti 

- Stadshotellets utescen i Tidaholm 

- Artister: Interstate  40 RK och High Tones 

- Beräknade kostnader för artister och ljud/teknik: ca 22.000 kr 

Styrelsen beslutar 
 att godta rapporten angående föreningens vårprogram för 2015. 
 

§ 79 Övriga frågor 

 Radio Dusty Road 2015 
Alexander Björk redogör för att det inför vårens radioprogram nu finns behov av att se över 
arbetsformer för genomförande och personer som vill medverka med inslag till föreningens 
radioprogram. Alexander Björk och Johnny Bergman vill gärna fortsätta att arbeta med frågan men 
önskar gärna en grupp frivilliga som vill medverka med olika inslag under året, gärna en grupp på 
fyra-fem personer.  
 



I övrigt redogörs för att Carina Grönqvist, som är styrelseledamot och som i sin vardag arbetar på 
Radio Skaraborg, gärna tar emot denna grupp på sin arbetsplats i Skövde för att dela med sig av 
kunskap kring radioinslag och teknik. 
 
Styrelsen samtalar kring förslag och idéer: 

- Presentera årets festivalprogram och artister  
- För att möjliggöra för medlemmar och andra intresserade att lyssna på programinslag 

kan föreningen skapa en ” pod ” (länk från DRB hemsida) som möjliggör för intresserade 
att lyssna vid behov.  Kan dock inte innehålla musik fullt ut, men berättelser och 
information kring artister och musik. Samma personer som gör radioprogrammen gör 
även innehållet i podprogrammen. 

- Magnus Persson och Torbjörn, Tolla, Samuelsson m fl har gjort ett radioprogram som är 

färdigt att sända. Alexander tar del av innehållet. 

- Finns nog flera som kan vara intresserade av att delta i en grupp för att genomföra 

radioprogram för föreningen, som t ex Torbjörn, Tolla, Samulesson, Roland Bäck, Jan-

Yngve Ekstedt. 

Styrelsen beslutar 
att Alexander Björk får uppdraget att arbeta vidare med frågan om deltagare i en grupp 
för medverkan till radioprogram för DRB 
 

 Lönesystem för de personer som arbetar vid festivalen 2015 
Magnus Persson redogör för att marknadsföringsgruppen har pratat med delar av festivalgruppen 
kring att hitta en form av belöningssystem för de personer som ställer upp att arbeta vid årets 
festival. Styrelsen diskuterar frågan och kommer fram till följande förslag att arbeta vidare med. 
 
Volentär på DRB bluesfestival 
Festivalen delas upp i olika pass, bestående av 1-2 timmar. För varje pass som personer anmäler sig 
till för att hjälpa till i form av arbete vid festivalen får denne 50 kr rabatt på den festivalbiljett de 
köper. Dessutom får de en Festival t-shirt. Viktigt att gå ut med denna information så snart som 
möjligt i de olika forum föreningen använder för information om festivalen.  
Ge upplysningar och hänvisning om att anmäla intresse och vid vilka pass de kan tänka att jobba. Att 
de som är bemanningsansvariga dock måste fördela passen så att det blir jämnt fördelat över 
festivalen. Upplysningar om att man gärna får arbeta gratis också, om man vill gynna föreningen.  
 
Styrelsen beslutar 

att fastställa förslaget till belöningssystem enligt ovan samt ge Magnus Persson 
uppdraget att utforma ett underlag kring förslaget för att återkomma till styrelsen och 
i övrigt marknadsföra så snart som möjligt. 
 

§ 80 Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar dagens styrelsemöte. 
 
Dag som ovan vid protokollet: 
 
 
Anna-Pia Högberg   Magnus Persson 
Sekreterare    Justerare 
 
Jan-Yngve Ekstedt 
Ordförande    


