
Styrelsemöte Dusty Road Blues 2015-08-13 
 
1) Jan-Yngve hälsar välkomna och öppnar mötet! 
2) Mattias väljes till sekreterare. 
3) Alexander väljes till justerare. 
4) Närvarande: Mattias, Ove, Jan-Yngve, Sten, Bengt, Maria och Alexander. Inbjuden Niclas 

Österberg. 
5) Föregående mötesprotokoll upplästes av Jan-Yngve. 
6) Ekonomisk rapport:  
 a.Föreningens saldo den 2015-08-15 = 78 331 sek 
 b. Festivalen gick med ett minusresultat på 5 800 sek. Inräknat i detta är ej 
 sponsorpengar 45 000 sek. 
 c. Medlemmar: totalt den 2015-08-15 = 161 st. 
7) Styrelsen beslutar att starta en "Blueskurs" under hösten 2015.  
8) Niclas Österberg redovisar synpunkter och tankar kring festivalarbetet, samt en generell 

arbetsordning vid anordnande av spelningar. 
 a. Den så kallade "50-lappen" var en bra grej. Uppskattat bland de som jobbade 
 under festivalen. 
 b. En entré-kassa räcker gott. Bra beslut att bara ha en istället för två. 
 c. Ölförsäljningen under lördagens JAM. Miss att det inte fanns några vakter. 
 Försäljningen borde startat en timme innan jammet började. 
 d. Inför ev. kommande festival bör rollfördelning och mandat för de olika 
 rollerna klargöras. Detta är en styrelsefråga. 
 e. En försäljningsorganisation bör tillsättas för att komma ut med biljetter på ett 
 bättre sätt. 
 f. Om det ska bli en festival nästa år bör vi gå ut med datum snarast detta blivit 
 beslutat. 
 g. Skall festivalen byta namn till Tidaholms Bluesfestival? Kan ge 
 synergieffekter vid samarbete med Tidaholms Kommun samt sponsorer. Beslut 
 om detta vid nästa styrelsemöte. 
 h. Niclas presenterar ett förslag till Evenemangsorganisation. 
9) Rapporter: 
 a. Jörgen Bolmstad (Studieförbundet Vuxenskolan) vill dra igång en 
 musikverksamhet med inriktning "Blues & Rock för nybörjare". Styrelsen 
 beslutar att bjuda in Jörgen till styrelsen för att diskutera ett samarbete med 
 DRB. 
 b. Den 10/10 kommer ett band att spela på Julius. Jeff Jensen BB. Förslag att 
 hålla ett medlemsmöte innan spelningen. 
10)  Övriga frågor: 
 a. Formerna kring en Artistbokningsgrupp bör klargöras. Tobias och Thord är 
 intresserad. Bengt Rudh tillfrågad. Behöver gruppen vara större för att få 
 mångfald? 
 b. Jan-Yngve har uppdaterat kalendariet. Skickar ut detta. 
 c. Alexander tar över arbetet med hemsidan. Flyttas från PCR-server till 
 ONE.COM. 
11)  Mötet avslutas. 
 
 
 
 
.......................................................................             .................................................................. 
Sekreterare Mattias Persson Freij  Justerat Alexander Björk 


