
 

Styrelsemöte Dusty Road 150416 

1. Mötets öppnande.  

2. Val av justerare – Maria Österberg 

3. Närvarande.   

Jan-Yngve Ekstedt, Sten Billström, Bengt Ruud, Mattias Persson, Maria Österberg , Carina Grönqvist 

4. Ekonomisk rapport.  Föreningen hade vid tidpunkten för mötet 152 medlemmar. 

Se bilaga 

5. Verksamhetsplan för 2015, diskussion.  

 

Mötet diskuterade och kom fram till att skrivningarna i verksamhetsplanen är ok – även om vissa 

formuleringar är svepande och svåra att möta.  Mötet pratade om att formuleringarna ska tolkas 

brett – ex vad som menas med ”bluesmusik” – att föreningen ska ha en generös syn på musikstilen  

för att inte stänga ute.   

- Sten föreslog ytterligare ett medlemsmöte utöver årsmötet, detta i syfte att öka insyn och 

transperens kring vad som planeras och är på gång. Kan vara ett sätt att intressera flera att 

delta.  

- En studiecirkel skulle kunna förläggas på en pub eller café. Ytterligare en möjlig aktivitet för 

medlemmarna som ligger i linje med verksamhetsplanen. 

- Styrelsen konstaterade att när det gäller uppfylla verksamhetsplanens formulering kring att 

stötta unga musiker  för att stärka återväxten av bluesmusikanter finns det mer att göra för 

föreningen. Här hade Sten en idé om att föreningen ska kontakta Musikskolan för att initiera 

ett samarbete – i syfte att stötta unga musiker på dess väg in i bluesen. Detta skulle ex kunna 

innebära att föreningen hjälper till med att arrangera spelningar där ungdomar får en 

möjlighet att spela för publik. 

Styrelsen ska också direkt i höst ta initiativ att arbeta igenom dokumentet för organisation vid 

våra arrangemang. Niclas utkast kommer att utvärderas efter festivalen – styrelsen vill då att 

dokumentet ev kompletteras och sedan beslutas bli styrdokument för samtliga av föreningens 

arrangemang. 

 

6. Samarbete med andra bluesföreningar i regionen, möte 16/5.   

Diskussionerna för formerna fortsätter 

 

7. Släpet är sålt 

 

8. Rapporter    

a. Festivalen 2015: arbetet i grupperna är i full gång 

b. Påskbluesen - fungerade enl plan.  114 betalande gäster. Enl Jan-Yngve är alla nöjda. Se ekonomisk 

rapport. 

9. Övriga frågor  - Efterfest 5 september på Fyranhuset 
10. Mötets avslutande. 
 
Vid protokollet: Carina Grönqvist 
 
 
 
……………………………………………….        ……………………………………………….. 
Maria Österberg, justerare                                        Jan-Yngve Ekstedt, ordf 


