
Verksamhetsberättelse Dusty Road Blues 2014

Inledning
Föreningens stadga och medlemmarnas behov samt önskemål har under ett antal år styrt 
DRBs verksamhet. Verksamhetsplan 2014 bygger på tidigare arrangerad workshop och 
utökade styrelsemöte för förslag av aktiviteter, förbättringar och utvecklingsområden och 
har följande basuppgifter:

• Arrangemang  
• Festival 2014  
• Medlemsvård   
• Övrig föreningsverksamhet

Organisation 2014

Årsmöte
Föreningens årsmöte 2014 genomfördes den 22 februari på Bergshyddan, Hellidsberget i 
Tidaholm.

Styrelse
Årsmötet valde följande ledamöter till styrelsen 2014:
Jan-Yngve Ekstedt, ordförande 1 år
Anders Stenholm, v. ordförande 1 år
Annelie Persson, kassör 1 år
Anna-Pia Högberg, sekreterare, 1 år
Ingemar Johansson, ledamot 1 år
Alexander Björk, suppleant 1 år
Maria Österberg, suppleant 1 år
Carina Grönkvist, ledamot 2 år
Jonas Kling, ledamot 2 år
Thord Larsson, ledamot 2 år
Magnus Persson, ledamot 2 år
Styrelsen har genomfört sju styrelsemöten under året samt ett utökat styrelsemöte där 
även föreningens medlemmar var inbjudna till en Kick off inför Bluesfestival 2015.

Revisorer
För 2014 valdes Ronny Johansson till ordinarie revisor och Anders Johansson till 
revisorsuppleant.

Valberedning
Årsmötet utsåg Ove Bank (sammankallande), Christer Johansson och Per Wiklund till 
ledamöter.
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Arbetsgrupper
Sedan 2013 har ett arbete pågått för att utveckla en organisation med arbetsgrupper för 
olika delar av föreningens verksamhet, med syftet att bl.a. få fler medlemmar aktiverade i 
föreningens arbete, ta tillvara specialintressen och kunskaper hos medlemmar som vill 
aktivera sig. Föreningen har följande arbetsgrupper:

• Festivalgrupp
• Artistgrupp
• Marknadsföringsgrupp
• Ljud- och ljusgrupp
• Inventeringsgrupp
• Radiogrupp

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
Föreningen DRB har sedan flera år tillbaka samverkat med Studieförbundet Vuxenskolan  i 
form av bl.a. stöd och hjälp med information, samarrangemang och studiecirklar.

Ekonomi
Vid årsmötet beslutades om medlemsavgift på 200 kr/medlem under år 2014 och 2015. 
Föreningen har under 2014 ca.  ??? medlemmar, som genererat ca ??? 000 kr i 
medlemsavgifter. Föreningen fått 5.000 kr i föreningsbidrag från Tidaholms kommun och 
därutöver har föreningen kostnadsfritt eller med väl reducerat pris fått låna diverse 
material från kommunen i samband med föreningens aktiviteter. Enligt tidigare beslut har 
bluesfestivalens budget behandlats för sig. Målet har varit att i så stor utsträckning som 
möjligt använda medlemsavgifter och föreningsbidrag till medlemsvård och övrig 
föreningsverksamhet.

Inventeringslista  
Under året har en inventeringslista tagits fram över föreningens material som i övrigt på 
sikt ska ligga till grund för inköp av material att användas i föreningens verksamhet. Detta 
med syftet att på sikt minska kostnaderna för inhyrt material i samband med föreningens 
aktiviteter.

Lokaler
DRB har hyrt en lokal i Tidaholms centrum, Drottninggatan 2, som har används för möten 
och samlingar, men även för förvaring av föreningens material. Föreningen har i övrigt 
sedan några år tillbaka hyrt en lokal ”Blueshyddan”, Bergshyddan på Hellidsberget i 
Tidaholm, med syftet att genomföra musikarrangemang och verksamhet för medlemmarna. 
Under mars månad 2014 utvärderade styrelsen frågan om lokalen på Bergshyddan och 
beslöt att avsluta hyreskontraktet med Tidaholms kommun.
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Musikarrangemang
Årsmöte Blueshyddan den 22 februari. Jan-Yngve Ekstedt omvaldes till ordförande 
ytterligare ett år. Föreningen bjöd på våfflor och det bjöds på musik i form av Moa 
Anna & Micke samt Elk Street Blues Band.

En månad senare (22/3) anordnade föreningen en 
spelning på Lilla Bryggeriet. Några år sedan hade gått 
sedan föreningen höll sina spelningar där och det var 
kul att "känna in" de gamla lokalerna igen. På scenen 
spelade alltid lika svängiga Moa Blücher Bluesband 
samt den omåttligt populära duon Hurley and The Blue 
Dots!

Traditionsenlig Påskblues hölls vid Blueshyddan Långfredagen 18/4. Kanske var det 
valet av plats som fick många att stanna hemma den här kvällen, men de som ändå 
hittade upp till "hyddan" fick uppleva två riktigt proffsiga musikakter. 
Inledningsvis experimenterade Sebastian Freij och hans Draco Dwarf med 
samplingar och loopar. Kanske inte så mycket blues, men att döma av reaktionerna 
på publiken gick det hem ordentligt. Kvällens huvudband Jim's Combo levererar 
alltid bra blues. Men så är bandet också en sammansättning av Sveriges bästa 
bluesmusiker. Variationen mellan R&B, soul och blues gör att man aldrig vet vad som 
väntar när nästa låt kommer. Bandet höll publiken i ett järngrepp ända fram på 
småtimmarna. 

Festival 23-24/5
Ett kapitel för sig. Efter två år på Hotellet flyttades scenen till Lilla Bryggeriet. 
Eftersom vädret och lufttemperaturen tillät det, slogs ett tält upp på parkeringen 
framför Bryggeriet och en utomhusfestival blev återigen möjlig. Fredagskvällen 
inleddes ösigt med Freddie Nyström Band, fortsatte rockigt med Virginia & 
Skybenders. JT Lauritsen fängslade de omkring 300 besökarna med sin själfulla 
mix av zydeco, soul och blues och i sista akten visade 9Fingers prov på hur riktig 
blues skall spelas. Mellan huvudakterna tolkade Bäckstage Blues Band klassiska 
blueslåtar samt en och annan rocklåt. 
Efter torgbluesen på lördagen var det så dags för JAM. Sveriges mest kände 
bluesjamledare Micke Kähäri lotsade olika konstellationer av musiker genom 
eftermiddagen. Först och sist ut på jammet var Niko Riippa and his Flying Circus 
med en fantastisk helt egen musikstil som hamnar nånstans mellan finsk tango och 
Jimi Hendrix.
Lördagen fortsatte på kvällen med Lisa Lystam, BB & The Blues Schacks och Erja 
Lyytinen för att avslutas i en kavalkad beståenda av tidigare nämnda förstärkta av 
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Clas Yngström, Niko Riippa, Virgina, Micke Fall m.fl. Mellanaktsband denna kväll var 
Prognos och Moa Blücher Bluesband.
Nytt för året var utdelning av Dusty Road Blues Stipendium och det utdelades till 
Tommy Löfgren (Smokestack Blues). 

Meningen var att vi skulle ha en sommarfest den 30:e augusti på Tidagatan. Nu blev 
det inte så mycket till fest då antalet besökare kunde räknas på ena handens 
fingrar. Tråkigt för dem som kånkat ljudanläggningar och bjudit till för att skapa 
en trevlig kväll! 

Desto trevligare blev det på Mini-festivalen 6/9 på Tidaholms Stadshotell. Kvällen 
startades med JAM på utescenen och därefter oavbruten blues hela kvällen. För 
tonerna stod Booze Brothers, Slidin' Slim, Hightones & Melker Band.

Blueskvällen på 4:an-huset med Moa Blücher Bluesband & MonkeyJunk den 24/10 
blev en oförglömlig kväll för de som var där. Moa värmde upp publiken innan 
huvudakten MonkeyJunk klev upp på 4:an-husets scen. Kanadensarna levererade rå 
tung och oerhört harmonisk rockblues på ett sätt som aldrig hörts tidigare i 
Tidaholm. 

Julblues
Tre lokala band inledde kvällen på 4:an-huset. Ett återuppstått Tollas Bluesband 
gav matgästerna en dos egenskrivet material innan julbordet. Mätt i magen kunde 

www.dustyroadblues.se



man sen höra Bäckstage Blues Band samt Jonny & the Rat Bags tolka blues. Norska 
9Fingers klev på scenen kring halv 11 och gick inte av förrän stället stängde. Ida 
Bang gästade 9Fingers i hälften av låtarna och denna 23-åriga tjej från 
huvudstaden lär vi garanterat få höra mer av framöver. 

Mål och utveckling av Bluesfestival 2015  
Efter genomförd Bluesfestival 2014 genomförde styrelsen en utvärdering av årets 
festivalarrangemang och beslöt att inför beslut och planering kring genomförande 
av en festival 2015 genomföra en ”Kick off” den 20 september på Studieförbundet 
Vuxenskolan. Denna ”Kick off” leddes av Magnus Persson och Jan-Yngve Ekstedt 
från styrelsen och bestod av en genomlysning och utvärdering av årets samt 
tidigare års festivaler, men framför allt en arbetsprocess för att stimulera samt 
utveckla idéer och förslag för utveckling och mål inför Bluesfestival 2015. Festival- 
och artistgruppen har därefter startat upp planeringsarbetet inför festivalen 
2015.
 
Medlemsvård och övrig föreningsverksamhet
Marknadsföring
Under året har vi mer och mer börjat marknadsföra oss på Facebook. Denna 
satsning har slagit mycket väl ut. Från januari till maj gick vi från 100 till 800 
medlemmar på "festivalsidan". Fortsatt har vi också utvecklat hemsidan med mer 
föreningsinformation till medlemmarna!

Clinics 
strax efter årsskiftet kommer en clinic om ljudteknik och slidegitarr genomföras.

Welcome to Radio Dusty Road Blues at 101,6 MHZ
Under året har radiogruppen varje fredag, med reprissändning på lördagar och måndagar, 
sänt radioprogram med olika bluesteman. Radioprogrammen har föreningen genomfört i 
samverkan med Radio Tidaholm. 

Föreningens lokaler och resurser
Styrelsen har arbetat för att möjliggöra för föreningens medlemmar att använda 
föreningens resurser i form av bl.a. teknisk utrustning och därmed gett möjlighet 
till de lokala bluesband som bildats och har koppling till föreningen att utvecklas i 
form av spelningar. Även föreningens lokal har varit tillgänglig för medlemmarna för 
att mötas och prata blues.

2014 års verksamhetsår

www.dustyroadblues.se



Det har varit ett fint bluesår för Dusty Road Blues. Förutom flera härliga mindre 
arrangemang på olika näringsställen i Tidaholm, så lyckades vi göra vår femte 
festival till den kanske bästa någonsin sett till helheten. Föreningen har under året 
haft en trygg ekonomi, där styrelsen arbetat för att varje arrangemang skall bära 
sig ekonomiskt. 
Vår förening är under ständig utveckling, och vi kommer att arbeta vidare för att 
våra medlemmar skall kunna engagera sig i vår verksamhet och känna att det är 
något positivt att vara medlem i Dusty Road Blues. Vill du vara med och arbeta för 
och i föreningen, och kanske till att börja med få information om vad som finns att 
göra, och hur vi arbetar, så kontakta någon i styrelsen.

/Jan-Yngve Ekstedt

Tidaholm den 20150205
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