
Protokoll fört vid ordinarie möte med styrelsen för Dusty Road Blues den 17 september 2015. 
 

§1 
Mötets öppnande. Ordförande Jan-Yngve Ekstedt hälsade styrelsemedlemmarna välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 

§2 
Val av sekreterare. Som sekreterare för mötet valdes Ove Bank. 

§3 
Val av justeringsman. Till justeringsman för detta protokoll valdes Sten Billström. 

§4 
Närvarande styrelsemedlemmar. Jan-Yngve Ekstedt, Sten Billström, Bengt Ruud och Ove 
Bank. 

§5 
Föregående mötes protokoll. Protokollen från de senaste två styrelsemötena genomgicks, 
godkändes och lades till handlingarna. 

§6 
Ekonomisk rapport. Ove Bank redogjorde för föreningens ekonomiska ställning. På 
bankkontot finns i dag 56389:-. Artistkostnader och reseersättningar vid Efterfesten är 
betalda. Fakturan för artisternas övernattningar har hittills inte kommit. Hyran för lokalen i 
Stationshuset, 4:e kvartalet, är betald. Biljettintäkter från Efterfesten är ej klara. Jan-Yngve 
fick i uppdrag att kontakta Festvåning 4:an. Behållningen från garderoben uppgick till 1760:- 
och dessa har tillförts kontantkassan som nu uppgår till 2599:-. 

§7 
Tankar och idéer om vårens spelningar. Styrelsen kom fram till att det räcker med ett band per 
spelning och att det vore lämpligt med en spelning var annan månad. Sten föreslog att vi skall 
göra någon form av utvärdering och han nämnde att vi kan börja med att fråga besökarna var 
de fått reda på att det är spelning denna kväll. Lämpligt ställe att utföra detta vore vid 
garderoben. Styrelsen beslutade att genomföra detta. Påskbluesen diskuterades. Styrelsen 
tyckte att just denna spelning är ”lite extra” och att det kanske vore lämpligt med mer än ett 
band. Inget beslut fattades utan frågan hänsköts till nästa styrelsemöte. 

§8 
Blues Challenge. Vill vi ha tävlingen till Tidaholm? Frågan diskuterades och bordlades och 
skall tas upp på nästa styrelsemöte. 

§9 
Arbetsgrupper. Frågan om föreningens arbetsgrupper diskuterades ingående och kommer att 
tas upp igen på nästa styrelsemöte. 

§10 
Rapporter. 
a) Lilla Bryggeriet. Jan-Yngve rapporterade att Lilla Bryggeriet har fått en ny arrendator som 

är intresserad av ett samarbete med DRB. Jan-Yngve fick i uppdrag att kontakta 
arrendatorn för att vidare diskutera ett eventuellt framtida samarbete. Han återkommer 
med en rapport vid nästa styrelsemöte. 

b) Spelningen den 10 oktober med Jeff Jensen Band på Julius Bageri och Kök. Kontraktet 
redovisades för styrelsen. Garderobsfrågan diskuterades och Jan-Yngve fick i uppdrag att 
kontakta Julius Bageri och Kök och reda ut detta. 

c) Lastbilssläpet. Jan-Yngve rapporterade att han håller på att försöka sälja föreningens 
lastbilssläp. 

 
 

 



§11 
Övriga frågor. 
a) Jan-Yngve lade fram ett förslag om att föreningen skall arrangera en spelning där 

behållningen skall gå till välgörande ändamål. En förutsättning är att banden som skall 
spela gör detta gratis. Styrelsen beslutade att spinna vidare på denna idé. Styrelsen 
beslutade att Tobias Johansson skall få i uppdrag och undersöka om det finns något 
intresse för detta bland bluesbanden. Om det skulle visa sig att intresse finns kommer 
föreningen att utse en arbetsgrupp som skall arbeta vidare med detta. 

b) Bluesfestivalen 2016. Styrelsen beslutade att vidtala Nicklas Österberg och fråga om han 
vill åtaga sig uppdraget som festivalgeneral. 

§12 
Avslutning. Jan-Yngve förklarade styrelsemötet avslutat. 
 


