
Protokoll fort vid

Dusty Road Blues Arsmcite

Onsdagen den 22 februari 2023 pA Vuxenskolan i Bibliotekshuset, Tidaholm

1. Arsmdtets oppnande

Ordfdrande Jan-Yngve Ekstedt Oppnade motet och hdlsade alla vdlkomna.

2. Val av m6tesfunktiondrer

a) Ordforande

Till mdtesordf6rande valdes Jonny Bergman

b) Sekreterare

Till sekreterare fdr mdtet valdes Roland Bdck

c) TvA st. protokolljusterare

Till Protokolljusterare valdes Christer Bergstrdm och Torbj6rn Samuelsson

3. Godktinnande av dagordning

Dagordningen godkdndes av m6tet.

4. Godkainnande av kallelse.

Kallelsen till irsmotet godkdndes.

5. Arsberdttelse 2022

Jan-Yngve Ekstedt redovisade drsberdttelsen fdr 2022 (bllaga 1)
vilken lades ti l l  handlingarna.

6. Ekonomisk berdttelse 2022

Det ekonomiska resultatet fdr 2022 blev inte sA bra, mest beroende pA for fA
besokare pd spelningar och festival.
Jan-Yngve Ekstedt berdttade att fdreningen vid Arsskiftet hade 1083:- i kassan och 7856:-
pA bankkontot, samt inventarier till ett vdrde av 71613:-, vidare att f6reningen under 2022
gjorde ett minus pA 32942:- och hade vid 6rets slut ett rorelseresultat pi -14310+.

7. Revisorernas berdttelse for 2022

Revisionsberdttelsen fdr 2022 (bilaga 2) ldstes upp och lades sedan till handlingarna



8. Faststdllande av balans och resultatrdikning 2022

Balans och resultatrdkning t6r 2022 (bilaga 3) redovisades och lades sedan till
handlingarna.

9. FrAgan om ansvarsfrihet for styrelsen 2022

Arsmdtet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for rdkenskapsAret 2022

10. Verksamhet och ekonomi f6r 2023

Budget (bilaga 4) och verksamhetsplan f6r 2023 (bilaga 5) presenterades av Jan-Yngve
Ekstedt.
Budget och verksamhetsplanen godkdndes och lades till handlingarna.

11. Anmdlan av medlemsavgift2023 samt faststdllande av medlemsavgift for 2024

Arsmdtet 2021 faststdllde medlemsavglften f}r 2023 till 2S0kr/medlem.
Det beslutades att medlemsavgiften ska vara 250:- dven f6r 2024.

12.  Val2023

a) Val av ordinarie styrelseledam6ter och styrelsesuppleanter for tvA Ar.

Ingemar Berg, Jan-Yngve Ekstedt, Ulf Nilsson, Kjell-Olav Ravn, Bengt Rud och Per
Wiklund omvaldes som ordinarie pd tv6 ir. Som suppleanter pA tvA omvaldes Ove
Bank, Sten Billstrdm och Alexander Bjork.
Kvarstir som ordinarie ytterligare ett Ar gor Jonas Johansson och Dan Skavhellen samt
Anna-Pia H6gberg som revisor.

b) Val av ordf6rande for ett Ar.

Jan-Yngve Ekstedt valdes till foreningens ordfdrande f6r ett dr.

c) Val av kassdr for tvA 6r.

Kjell-Olav Ravn valdes som kass6r fdr tv6 Ar.

d) Val av tvd firmatecknare var for sig for ett Ar.

Ordforande Jan-Yngve Ekstedt och kassdren Kjell-Olav Ravn valdes till firmatecknare var
for sig fdr ett Ar

d) Val av valberedning

Till valberedare valdes Jonny Bergman



13. Inldmnade motioner att behandla vid irsmotet

lnga motioner inkomna.

14. Md motet vdckta fr6gor

Fdr att spara porto vdcktes fr6gan om att utskick av medlemsavgifter, kallelser m.m.
i framtiden skulle kunna ske via mail ist€illet f6r som idag med post.

Frigan om olika stdllen fdr spelningar vdcktes.
I dag sker de flesta spelningarna pi Jives, skulle dven kunna ha Bluescaf6 diir.
Thaipalatset ddr det tidigare varit spelningar dr ej intresserade ldngre.
Hotellet, dAliga scener men skulle ev. kunna ha sommarspelning ute pd terassen.
4:an, bra lokaler, skulle kunna vara intressant.

15. Arsm6tet avslutas.

M6tesordf6rande Jonny Bergman tackar fdr visat intresse och f6rklarar mdtet avslutat.

Jonny Bergman, orfdrande Roland B6ck. sekreterare

Christer Bergstr6m, justerare Torbjdrn Samuelsson, justerare
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Arsberdttelse Dusty Road Blu es 2022

Arsmotet for 2022 holls den 22:a februari i Thaipalatsets Sportbar.
Till ordforande pi ytterligare ett 6r valdes Jan-Yngve Ekstedt.

Under viren 2O2t kunde i ter igen spelningar anordnas, men publ iken var
fortfarande dngslig for covid-smitta, vilket innebar ekonomiska
forlustspelningar. Hoppet stod t i l l  den 13:e fest ivalen i  ordningen, som vi
hoppades skul le inbringa en vinst,  vi lket tyvdrr inte blev fal let p.g.a. for f i

22/2- Arsmdte

tg/Z- Tomas Jo' Group

9/4- Jam 2O-2L/5 - Bluesfestival med 12 band

29/6 -Ald Betsy's Bluesduo 20/6- Hurley & the Blue Dots

27 /8- Jam

I/rc-  lngela Ohman tr io

22/IO- Jam med Street Cry L2/1.1.- Sture Elldin Blues Band

3/L2- Faraj, Risberg, Rogefeldt

Vi hade ett mycket aktivt 5r, men tyviirr hade vi under Sret f6 besokare p6
spelningarna. Under hosten planerades att  starta en f i l ial  i  Hjo.

Samarbetet i Blues iVdst, som startades upp 20lg,fortsatte, och innebar en
turne i  sju kommuner, art ist  var Kat Riggins, 96 betalande kom en vanl ig t isdag.

Alexander Bjork och Jonny Bergman har under Sret fortsatt  att  si inda
Bluesradion, som Sven kan laddas ner pd foreningens hemsida. Sdndningarna
niirmar sig ett tusen lyssnare per vecka.

betalande.

Under 6ret anordnades:

1,U2-The Blue Benders

1/3- Nine Below Zero

3/8- Sl id in Sl im

t3/9- Kat Riggins

l-Y Ekstedt
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REVISIONSBERATTELSE

Undertecknad, som av 6rsmotet blivit utsedd til l revisor i foreningen Dusty
Road Blues iTidaholm, fir hdrmed efter utfort uppdrag avge foljande
revi s i o n s b e rii tte lse fo r ve rksa m h ets 5 ret 2022-OL-OL - 2022-12-31,.

Jag har granskat foreningens rdkenskaper s6som verifikationer,
kontoavstdmningar, ti l lgdngar och skulder, tagit del av protokoll samt i ovrigt
vidtagit de 6tgdrder jag funnit erforderliga.

Dd jag inte funnit  anledning t i l l  anmdrkningar pi de t i l l  mig overl i imnade
handlingar ti l lstyrker jag att 6rsmotet faststdller den framlagda
balansrdkningen samt beviljar styrelsen full ansvarsfrihet for den tid
redovisningen omfatta r.

Tidaholm 2A23.0t.12

Anna-Pia Hiigberg
Fortroendevald revisor for foreningen.
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Balansrdkning
Dusty Road Blues
8024492533

Rd ke nska ps8 r: 2022-O],-Ol- - 2022-12-3L
Period: 2022-OT-OL - 2022-12-3L

2023-01-18 16:58

lng balans Ing saldo Period Utg balansfi!|g-eng-e"r
Anldggn ings t i l l gSngar

lmmater ie l la  anl6ggningst i l lgAngar
IO1O KASSA
IO5O BANK

7 700,70
44 07'J.,L6

7 700,70
44 077,16

-6 617,70
-36 214,81

L 083,00
7 856,35*-s-e;e;l;

Summa lmmater ie l la  anlSggningst i l lgSngar

Summa Anldggningst i l lgSngar

5177t ,86

5177I ,86

5L 771, ,86

51777,86

-42 832,51

-42 832,51 8 939,35

Omsdttn i  n gst i  l l  g i  nga r

Kassa och bank
L92O INVENTARIER 61 723,52 61723,52 9 890,00 7t 6t3,52

Summa Kassa och bank

Summa Omsdt tn ingst i l lg6ngar

61 723,s2

6L 723,52

6L  723 ,52

6L 723,52

9 890,00 7!  6t3,52

9 890,00 71613,52

Summa Ti l lgAngar 113  495 .38 r_r.3 495,38 -32 942,51, 80 552,87

--eg--eJKep-itf, Li"y,-9e$!-nin"-sergsh":t<sl_{-er I ng  ba lans lng saldo Period Utg balans

Kortfristiga skulder
2950 EGET KAPITAL
2960 ARETS RESULTAT

-127 805,96 -127 805,96
14 310,58 14 310,58

0,00 -727 805,96
0,00 14 310,58

Summa Kortfristiga skulder

Summa Eget kapital, avsittningar och skulder

-113 495,38 -113 495,38 0,00 -113 495,38

-113  495 .38 -113 495,38 0,00 -113 495,38

Resultat O,OO O,OO -32 942,51 -32 942,51

Sida L  av  L
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Resultatrdkning
Dusty Road Blues
8024492533

Rd kenska ps8r r : 2022-O!-Ol - 2022-12-3L
Period: 2022-07-0L - 2022-12-3'1,

2023-01-18 16:59

Riirelsei ntii kter, lagerftirdndri nga r m.m.

Nettooms6ttning
soro 6vRtc ronsnqttrtc
3O11 MEDLEMSAVGIFTER
3OI2 ARRANGEMANGSINKOMSTER
sor+ 16nrdP FESTIvALBTLJETTER
3or5 rdnsAl.lrrmc vtD FESTTvALEN
3016 CAMPING FESTIVALEN
sorT F6RSALJNTNG FORKop FESTTvALEN
3110 KOMMUNALA BIDRAG
31I1 KOMMUNALA BIDRAG FESTIVAL
3150 STATLIGA BIDRAG

Period

500,00
33 500,00
74 668,00
84 800,00

242 634,30
6 000,00

0,00
12 000,00

320,00
0,00

Ackumulerat

500,00
33 500,00
74 668,00
84 800,00

242 634,30
6 000,00

0,00
12 000,00

320,00
0 ,00

Fr!reg. per.

0,00
32 000,00

4 170,00
132 650,00
174 815,00

t_4 600,00
18 585,00
18 870,00

7 500,00
r"00 000,00

Summa

6vriga rcirelseinti ikter
3950 SPONSORER
3951 SPONSORERFESTIVAL

454 422,30

0,00
6L 650,00

454 422,30 503 r.90,00

0,00 2 345,00
61 650,00 22 300,00

Summa

Summa Riirelseintdkter, lagerfi ir indringar m.m.

6l_ 650,00

516  072 ,30

6l- 650,00 24 645,00

516  072 ,30  527  835 ,00

Riirelsens kostnader

R6varor och fornodenheter
4O1O INKOP AV MATERIAL OCH VAROR
4011 KOSTNAD MUSIKER
4OL2 oVRIGA ARRANGEMANGSOSTNADER
4013 LOGI MUSIKER
4Or4 LJUD OCH LJUS ARRANGEMENT
4O15 oVRIGA ARRANGEMANGSOSTNADER FESTIVAL
4016 KOSTNAD MUSIKER FESTIVAL
4OL7 LOGI MUSIKER FESTIVAL
4O2L LJUD OCH LJUS FESTTVAL
4022 INKOP AV MATERIAL OCH VAROR, FESTIVAL
4O3O VAKT FESTIVAL

-L 322,OO -1322,00
-66 162,30 -66 162,30

-7 720,80 -7 720,80
-2  778 ,00  -21L8 ,00

-21-  153,00 -21 153,00
-L29 305,74 -r29 305,74
-I49 783,92 -749183,92

-2s 910,00 -25 910,00
-40 000,00 -40 000,00

-2 710,70 -2 7L0,70
-37 500,00 -37 500,00

- 1 L 4 2 , 3 5
-26 433,00

-4 67r ,OO
-3 200,00
-8 814,00

-163 334,33
-L72 259,00

-25 055,00
-34 000,00

-7 477,80
-35 988,00

Summa

Ovriga externa kostnader
6010 LOKALHYRA
6510 KONTORSMATERIAL
65II TRYCKKOSTNADER, T-SHIRTS, BANDEROLLER M.M.
6512 TRYCKKOSTNADER, T-SHIRTS, BANDEROLLER M.M. FESTIVAL
6520 TRYCKSAKER

6521 TRYCKSAKER FESTIVAL
6820 PORTO

-484 286,46 -484 286,46 -482 374,48

-5 400,00
-336,00

0,00
-28  082 ,00

-4 518,00

-15 l_33,00
0,00

-5 400,00
-336,00

0 ,00
-28 082,00

-4 518,00

133 ,00
0,00

-6 200,00
-3 650,85

-875,00
-23 832,00

-1 750,00
-72 276,00

-3 000,00

-15

Summa

Personalkostnader
7O1O F6RSAKRINGAR
7110 oVNICR KOSTNADER
7 6A2 FORENINGSAVGIFTER

-53 469,00

0,00
-8 308,85

-500,00
"*---*--:8"868,6f.---

-53 469,00 -51 583,85

0,00
-8 308,85

-500,00

-1 100,00
-4 097,25

-400,00

Summa

Summa Riirelsens kostnader

-8 808,85 -5 597,25

Sida 1 av 2

-546 564,3L -546 564,31 -539 555,58



Riirelseresultat

Er-bao \3 3/s

Resultat frin andelar intressefriretag
8170 BANKKOSTNADER
SLTL Bankkostnader Festival

-30 492.01 -30 492

-2 450,50 -2 450,50 -1840,00

0,00 0,00 -750,00

Summa -2 450,50 -2 450,50 -2 590,00

Resultat efter finanslella poster -32 942,51 -32 942,51 -14 310,58

Berdknat resultat -32 942,51 -32 942,5L -14 310,58

Sida 2 av 2
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Budget fiir verksamhets6ret 2023 Dusty Road Blues

Berdknade intdkter och utgifter:

Medlemsavgifter

Kommu nbidrag, fOreningsbidrag

Bluesfestival

Sponsorer

Spelningar

Ljudtekniker

Stimkostnad

Hyra lokal

30000

L2000

0

10000

-L5000

-15000

-L3000

-6000

Investeringar 0

Summa +3000

Medlemsavgifter dr berdknat pi L20 medlemmar a' 250 kr.

Bluesfestivalen kan inte gd med vinst beroende p6 ett bidrag frdn Vdstergdtlands Kulturrid.

Investeringar i l judutrustning kan bli aktuellt .
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EUSTIV ROAEtsLTJES TIIDAFIJOLMII

V E R KSA MI] H ETS P IL-A NIJ

2023
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ZUZT genornqt-dllrau en tivdir cllaugaurrs fbstiyaull den L%AU nila.J I
lq]adllsets lPaurrls ]llen aullllti fatre rute lsetsau [<rdrrug festdrvaulien, uutiauul
resten alrF atret lbelindlryrel" {Vllllars nnecll fintirtessarrntiat rua:hr
engaugeraunr clle spell rnr ii nr garrr" [ 1[' flclJaulhr tulnru"
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I flbreningens stadga kan man bl.a. lilsa att: tsluesftreningen iir en idedllfdrening

vars mdlscittning rir att sprida, stddja ochframja bluesmusiken och dess utrivare-

I nform er a rt)r enin gen s me d I e mm ar o m v erks amh et en.

Anor dna studi ecirH ar i b lue s, ndr fdr uts rittningar fdr det fdr eli gger.

Samarbeta medftireningar, organisationer och andra som verkarfAr

bluesmusiken...

Finansiering/ekonomi

Me dlems avgift en b e stiimdes p i irsmdt et 20,22 att v ar a 2 5 0 kr I medlem under

2023. Frireningen har i dagsliiget ca. 130 medlemmar som genererar ca 30000 kr

per flr i medlemsavgifter. Frin Tidaholms kommun fir foreningen 12000 Wler i

foreningsbidrag, 7500 kr i bidrag for festivalen, och dessutorn fbr ftireningen

kostnadsfritt l&na div. material av kommunen i samband med vira akliviteter.

Styrelsen har bestiimt att arheta s& att en speciell budget skapas for

bluesfestivalen, och budgeten anpassas till ftirra 6rets utfall, s& att niista 6rs

festival helst skall generera ett dverskott till ftireningskassan och/eller siimst 96
+-0. Medlemsavgifter och foreningsbidrag skall anviindas till att utveckla

medlemsv 6r d, anangera spelningar och ovrig fiireningsverksamhet. En

inventeringslista civer ftireningens materiel har utarbeiats, och en

investeringsplan ftir inkcip av materiel att anvlindas i foreningens verksamhet

kommer att tas framn om ekonomin tilliter inkdp, Investeringsplanen har syftet

altpit sikt minska kostnaderna fiir inhyrd materiel som anvtinds i samband med

ftireningens aktiviteter. En stor kostnad har visat sig vara arvode till

ljudtekniker, vilket har giort att vi i samarbete med Vuxenskolan kommer atl
genomftira en ljudteknikerkurs som kornmer aff innebiira att vi fbr ned den
kostnaden betydligl.

Lokaler

DRB hyr en lokal i Tidaholms centrum, Drottninggatan 2, som,anviinds fbr

moten och sarnlingar. Fdreningen hyr riven en fonidslokal. IIVEs ar vttr

huvudsakliga lokal ftir spelningar som arrangeras i Tidaholm. Fcireningen har ett

bra aviai med Bellevue hotell i Hjo, diir n6gon/n6gra spelningar per 6r kan

arrangeras. Aven Festerian 10:an i FIjo kan bli aktuell for spelningar.
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Organisation

Under niryra ttr har arbete pltgltt fiir att ufveckla en organisation diir
arbetsgrupper tas fram fiir olika delar av foreningens verksamhet. Syftet iir bl.a.
attfa fler medlemmar aktiverade i ftreningens arbete,tatiLlvara specialintressen
och kunskaper hos medlemmar som vill akJivera sig, men ocksS f8 en
verksamhet som inte iir beroende av en eller tv6' medlemmars arbete. Styrelsens
medlemmar kan i en s6dan organisation nischa sig, och iigna sig mera 6t
medlemsvird, framtidsfr6gor och rivergripande fr6gor. I dagslZiget finns
artistgrupp och festivalgrupp. LokalgrupplByggrupp och Ljud & ljusgrupp 6r
ytterligare tvi grupper som iir pi ging att skapas. Grupperna kommer under

2023 tillsammans med styrelsen att vidareufveckla respektive grupps arbete.

Planerade aktiviteter under 2023

Arrangernang

* Jam, ev tv6 g6ager under 6ret.

* Spelningar, ev ffra g&nger under 6ret.

* Bluesfes tiv al 19-20 / 5.

* Starta bluescirkel. d2ir vi liir varandramer om blues. oeh ev i samband med

den ett bluescafe.

* Fortsiitta att stotta och satsa pi radiogruppen

Medlemsvfird

For att utveckla fiireningen behciver det finnas olika siitt ftir ftireningens
medlemmar att f& miijlighet at| framfiira sina Ssikter, fb mrijlighet att aktivera

sig i ftireningen, fh information om foreningens arbete. Fcireningens hemsida
och facebooksidor, och radioprogramrnet iir en viktig fakJor diir medlemmar och
intresserade kan hiimta inforrnation och eiven gdra inliigg.

Eff kalendarium kommer attliggapi hemsidan, ddr 6rets planerade aktiviteter iir

inlagda, och email, sms och facebook kommer att anvdndas fiir att nA ut till "

medlemmama.
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Ovrig verksamhet i ftireningen

c Erbjuda och skapa mdjlighet ftir fiireningens medlemmar att anviinda de
resurser som finns i ftireningen.

r Medvetet rikJa oss till ungdomar (ev samarbete med fiireningen Rocken),
och skapa miijligheter ftir dem att trtiffas i syfte attlnarnera om blues och
kunna spela i gr,upp.

. Stdtta en ljudgrupp i deras arbete att utveckla fiireningens utrustning, och
ge dem mdjlighet att ufveckla sitt kunnande.

r Arbeta fiir att utveckla arbetet med klubbens marknadsforing och arbete
med sponsring och information.

r Ufveckla samarbetet inorn tslues i V[st.
o Starta ett visionsarbete inorn styrelsen, fbr att skaf,fr en l8ngsiktig strategi

fiir ftireningens arbete och satsningar.

Sty,relsen iir Overgripande ansvarig ftir att skapa ftirutsiittningar ftir att de
intentioner som finns i verksamhetsplanen kan genomftiras under 2A23, eller kan
pibtirjas under 6ret. Ett krav fiir att kunna genomftira majoriteten av det som
beskrivs, 'dr alt fiireningen har en stabil ekonomi.

/Jan-Yngve Ekstedt


