
 
 Protokoll fört vid ordinarie möte med styrelsen för Dusty Road Blues den 22 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 Thord Larsson.
§3
Val av justeringsman. Till justeringsman för detta protokoll valdes Carina Grönkvist.
§4
Närvarande styrelsemedlemmar. Jan-Yngve Ekstedt, Carina Grönkvist, Bengt Ruud och Ove Bank, 
Thord Larsson och Maria Österberg. Niclas Österberg medverkade under punkt 5.
§5
Niclas Österberg hade inför svaret på frågan om han vill vara ” General” under Tidaholms Bluesfestival 
2016 ett antal frågor till styrelsen.

– Budget ? Svar : lika 2015
– Vad finns beslutat? Svar: att festivalen skall vara 20-21 maj, Artistgruppen har fått mandat att  

boka Huvudartister för 80.000 kr.
– Kan festivalens organisation bli enl bif dokument?  Svar : JA
– Hur vill styrelsen ha rapportering från Festivalens arbete? Svar: löpande Mailutskick men vid  

behov möte.
– Kan styrelsen godkänna att en hemsida för Tidaholms Bluesfestival 2016 för en kostnad på 2100 

kr  Svar: Ja ( fråga till Niclas. Vad händer med sidan när fetivalen är över)
Efter att Niclas fått de svar han önskat tackar han ja.
§6
Föregående mötes protokoll. Protokollen från det senaste  styrelsemötet genomgicks, godkändes och 
lades till handlingarna.
§7
Ekonomisk rapport. Ove Bank redogjorde för föreningens ekonomiska ställning. På bankkontot finns i 
dag 48837:-. ca 2000 i handkassa. Dessutom har Julius en skuld till föreningen på 9000Kr som 
inkommer inom kort.
Resultat av spelningen på 4an huset med Arnesen och Hightones blev ett minus på ca 10.000
Resultat av spelningen på Julius med Jeff Jensen blev ett minus på ca 5.000
§8
Ove Bank redovisade att Artistgruppens budget 2015 var 154.000. Beslutades att J-Y, Ove och Thord 
skall ta fram en totalbudget för 2016 års festival. Därefter kan beslut tagas om budget för Artister.
§9
Arbetsgrupper inom styrelsen. J-Y tar fram förslag på arbetsgrupper och förslag på medlemmar i dessa 
grupper
§10
10 års jubileum 2016. Beslutades att ett medlemsutskick skall tas fram för att höra om medlemmarnas 
önskemål om hur jubileumet bör utformas. Carina tar fram ett förslag på utformning av utskicket
§11
Rapporter.
a)
 Julblues 5/12. Artister: Interstate 40 Rythm Kings och Jonny o Anna.
Biljettpris Julbord och Inträde: 400 kr ( Föreningen får 110 kr av detta)
Eftersläpp: 160 kr ( Föreningen får 120 kr av detta)
Föreningen skall också bemanna garderob och får hela intäkten av detta.
b)
Spening på Julius med Jeff Jensen: 62 betalande därav endast 28 medlemmar !!!
Diskussion fördes om vad vi gör för fel när vi inte får fler medlemmar till våra arrangemang ?
c)



Medlemskap i European Blues assosiation kostar 1000 kr/ år
Beslut togs att bli medlem i denna.
§12
Övriga frågor.
Thord ställde frågan om att låna vårt digitalpiano till hans replokal. Som motprestation kan replokalen 
utnyttjas av fler intressenter.
Styrelsen godkände detta.

§13
Avslutning. Jan-Yngve förklarade styrelsemötet avslutat.

Sekreterare:_____________________________
                   Thord Larsson

Justerat:      _____________________________
                   Carina Grönkvist


