


 

I föreningens stadga kan man bl.a. läsa att: Bluesföreningen är en ideéll förening 

vars målsättning är att sprida, stödja och främja bluesmusiken och dess utövare. 

Informera föreningens medlemmar om verksamheten. 

Anordna studiecirklar i blues, när förutsättningar för det föreligger. 

Samarbeta med föreningar, organisationer och andra som verkar för 

bluesmusiken… 

Finansiering/ekonomi 

Medlemsavgiften bestämdes på årsmötet 2016 att vara 200 kr/medlem under 

2017. Föreningen har i dagsläget ca. 160 medlemmar som genererar 32000 kr 

per år i medlemsavgifter. Från Tidaholms kommun får föreningen ca 5000 kr/år 

i föreningsbidrag, och dessutom får föreningen kostnadsfritt låna div. material 

av kommunen i samband med våra aktiviteter. 

Styrelsen har bestämt att arbeta så att en speciell budget skapas för 

bluesfestivalen, och budgeten anpassas till förra årets utfall, så att nästa års 

festival helst skall generera ett överskott till föreningskassan och eller sämst gå 

+-0. Medlemsavgifter och föreningsbidrag skall användas till att utveckla 

medlemsvård, spelningar och övrig föreningsverksamhet. En inventeringslista 

över föreningens materiel är under utarbetande, och en investeringsplan för 

inköp av materiel att användas i föreningens verksamhet har tagits fram. 

Investeringsplanen har syftet att på sikt minska kostnaderna för inhyrd materiel 

som används i samband med föreningens aktiviteter. 

Lokaler 

DRB hyr en lokal i Tidaholms centrum, Drottninggatan 2, som används för 

möten och samlingar, och dessutom en lokal för förvaring av materiel. 

Kommunen har antytt att Stationshuset eventuellt kommer att säljas.  

 

Organisation 

Under några år har arbete pågått för att utveckla en organisation där 

arbetsgrupper tas fram för olika delar av föreningens verksamhet. Syftet är bl.a. 



att få fler medlemmar aktiverade i föreningens arbete, ta tillvara specialintressen 

och kunskaper hos medlemmar som vill aktivera sig, men också få en 

verksamhet som inte är beroende av en eller två medlemmars arbete. Styrelsen 

kan i en sådan organisation ägna sig mera åt medlemsvård, framtidsfrågor och 

övergripande frågor. I dagsläget finns artistgrupp, lokalgrupp, (ljud och 

ljusgrupp) och festivalgrupp. Grupperna kommer under 2017 tillsammans med 

styrelsen att vidareutveckla respektive grupps arbete. En arbetsmodell för 

föreningens aktiviteter har påbörjats, och kommer under 2017 att utvecklas 

ytteligare.  

Planerade aktiviteter under 2017 

Arrangemang 

* Genomföra en eller flera clinics, där medlemmar och blivande medlemmar kan 

få inspiration och lära sig mera om tex. Slide-gitarr och ljudteknik. 

* Påskblues torsdagen den 13/4 

* Bluesfestival 19-20/5. 

* Starta bluescirkel, där vi lär varandra mer om blues. 

* Arrangera spelningar på restauranger eller andra lokaler i kommunen. 

* Julblues. 

* Starta radiogrupp 

* Genomföra grundläggande ljudteknikerutbildning. 

* I samarbete med Sofie Reed anordna workshops och singer 

songwriterutbildning. 

 

Medlemsvård 

För att utveckla föreningen behöver det finnas olika sätt för föreningens 

medlemmar att få möjlighet att framföra sina åsikter, få möjlighet att aktivera 

sig i föreningen, få information om föreningens arbete. Föreningens hemsida är 

en viktig faktor där medlemmar och intresserade kan hämta information och 

även göra inlägg.   



Ett kalendarium kommer att ligga på hemsidan, där årets planerade aktiviteter är 

inlagda, och email och facebook kommer att användas för att nå ut till 

medlemmarna. 

Övrig verksamhet i föreningen 

 Erbjuda och skapa möjlighet för föreningens medlemmar att använda de 

resurser som finns i föreningen.  

 Medvetet rikta oss till ungdomar, och skapa möjligheter för dem att träffas 

i syfte att lära mera om blues och kunna spela i grupp. 

 Fortsätta med att producera bluesprogram för radion. 

 Stötta ljudgruppen i deras arbete att utveckla föreningens utrustning, och 

ge dem möjlighet att utveckla sitt kunnande. 

 Arbeta för att utveckla arbetet med klubbens marknadsföring och arbete 

med sponsring och information. 

 Utveckla samarbetet inom Blues i Väst. 

 Genomföra intentionerna i Leaderprojektet som avslutas mars 2018. 

Styrelsen är övergripande ansvarig för att skapa förutsättningar för att de 

intentioner som finns i verksamhetsplanen kan genomföras under 2017, eller kan 

påbörjas under året. 

    /Jan-Yngve Ekstedt 


