
Dusty Road Blues 
Styrelsemöte, torsdagen den 14 januari 2016 kl 18.30 

 
§1 

Mötets öppnande. Jan-Yngve hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

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

§3 
Val av justeringsman. Tord Larsson valdes att justera dagens protokoll. 
 

§4 
Närvarande. Jan-Yngve Ekstedt, Bengt Rud, Tord Larsson, Ove Bank och inbjuden 
medlem Niclas Österberg. 
 

§5 
Genomgång av föregående mötes protokoll. Jan-Yngve läste upp protokollet från 
senaste styrelsemötet. 
 

§6 
Ekonomisk rapport. Ove Bank redogjorde för föreningens ekonomiska ställning. Den 31 
december 2014 fanns på bankkontot 25579 kr och den 31 december 2015 fanns 47439 
kr. Föreningen har ökat sitt medlemsantal och vi är nu 162 betalande medlemmar. 
 

§7 
Bluesfestivalen 2016. Niclas Österberg och Tord Larsson rapporterade från 
festivalgruppen. Programmet är i stort sett klart och banden är bokade. Det blev också 
en genomgång av festivalbudgeten och en del frågetecken rätades ut beträffande vilka 
kostnader som skall belasta festivalbudgeten respektive föreningen. 
 

§8 
Årsmötet 2016. Styrelsen beslutade att årsmötet skall äga rum tisdagen den 23 februari 
kl 19.00. Jan-Yngve fick i uppdrag att boka lokal. Mötet beslutade också att ha ett extra 
styrelsemöte tisdagen den 2 februari kl 18.30 i möteslokalen. På detta möte skall kallelse 
till årsmötet sändas ut. Jan-Yngve fick i uppdrag att beställa förtryckta inbetalningskort 
och adresslappar från Tidaholms Grafiska. Ove fick i uppdrag att inköpa 200 
frimärken. 
 

§9 
Vårens aktiviteter. Mötet beslutade att arrangera en jameftermiddag den 30 januari kl 
15.00 – 17.00 på Gränden. Det beslutades också att ha spelningar den 27 februari, den 
25 eller 26 mars och den 2 april. 
 

 
 
 
 
 
 



§10 
Rapporter. 
a) Jan-Yngve och Ove rapporterade angående julbluesen. 
b) Utskick angående jubileet. Föreningen fyller 10 år 2016. Jan-Yngve fick i uppdrag 

att kontakta Mattias Persson i detta ärende. 
c) Föreningens hemsida. Jan-Yngve fick i uppdrag att kontakta Mattias Persson 

angående hemsidan. 
 

§11 
Nya frågor. 
a) Stationshuset. Niclas Österberg berättade att stationshuset, där föreningen hyr 

möteslokal, förmodligen kommer att säljas. Kommunen som nu äger huset har lovat 
att föreningen kommer att få hyra en likvärdig lokal i någon av kommunens andra 
fastigheter. 

b) Kommunens integrationsprojekt. Styrelsen beslutade att inte deltaga i detta projekt. 
c) Projektor. Styrelsen diskuterade frågan om att ha en projektor i möteslokalen. Jan-

Yngve berättade att han hade en begagnad sådan och att föreningen i första hand 
skall se om vi kan använda den. 

 
§12 

Avslutning. Jan-Yngve förklarade styrelsemötet avslutat. 
 
 
Ove Bank                                                                                                  Tord Larsson 
   Sekr.                                                                                                                Just. 


