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Det låter kanske dramatiskt, men det 
innehåller en hel del sanning. Corona har 
ställt hela vår värld på huvudet.
   Vi trodde länge att det skulle gå att  
genomföra en bluesfest sommaren 2020, 
men det gick inte. Till slut blev vi som alla 
andra musikfestivaler tvungna att kasta in 
handduken.
   Vi bestämde oss för att göra det bästa 
av situationen och fortsätta planera för 
vårt 30-årsjubileum denna sommar. 
Därför skapade vi en digital bluesfest i 
miniformat i höstas där Lisa Lystam 
Family Band och T-Bear & The Dukes 
kom till Åmål och spelade på vår live-
sända minifestival från Karlbergsaulan.
   Sedan började vi arbetet med bluesfes-
ten 2021, nja, det är inte helt sant för-
resten. Först tog vi tag i ansökningar om 
stöd som fanns tillgångliga och tack vare 
idogt arbete av några av våra medlemmar 
lyckades vi få en slant vilket var mycket 
välkommet.
   Sedan kom nästa bakslag. Regeringen 
skärpte reglerna ytterligare så nu kunde vi 
inte längre träffas och ha möten. Det löste 
vi till slut genom att köra våra styrelse- 
möten online via teams. Helt smärtfritt 
har det väl inte varit då vi ibland haft lite 
problem med tekniken, men på det stora 
hela har det fungerat på ett bra sätt.
   Årsmötet 28 mars kommer att bli unikt 
på det viset att det blir första gången 
vi som kommer att delta i mötet inte 

kommer att sitta tillsammans. Reglerna 
under Corona förhindrar att mötet sker 
på traditionellt sätt. Vi hoppas ändå att så 
många som möjligt tar chansen att delta 
på årsmötet via Teams. Mer information 
om hur det fungerar praktiskt kommer ni 
att få på er e-post tillsammans med övrig 
dokumentation inför årsmötet.
   Detta innebär att du som vill delta  
på årsmötet måste ha tillgång till en  
dator med Teams och en aktiv internet- 
uppkoppling.
   Mötet är också viktigt för föreningen på 
det viset att vi har ett stort arbete framför 
oss. Dels vet vi ännu inte om vi kan  
genomföra någon bluesfest till sommaren 
men det ser kanske inte helt ljust ut. Vi 
fortsätter att arbeta med målet att  
arrangera vår jubileumsfestival, men vi 
råder ju inte över regelverket eller  
utvecklingen av Corona så vi svävar i 
ovisshet för närvarande.
   Därför vet vi ju inte riktigt vad som 
väntar oss som förening. Om det blir en 
festival, vilka restriktioner kommer att 
gälla. Om det inte blir en festival, hur går 
vi då vidare?
   Ju fler vi är som är med och arbetar 
med dessa frågor desto starkare kommer 
vi att bli som förening. Så se till att du löst 
medlemsavgiften, anmäl dig till årsmötet 
och glöm inte att eventuella motioner ska 
vara inne senast 7 mars.

Styrelsen Åmåls Bluesförening

Viktigaste årsmötet  i Åmåls
Bluesförenings historia



Bli medlem i Åmåls Bluesförening
För att bli medlem gör följande:
Sätt in beloppet på bankgiro 5109-9760, 
Åmåls Bluesförening eller betala via
Swish: 123 244 08 08
   OBS! Glöm ej namn, adress och e-post!
Medlemsavgiften för 2021 är densam-
ma som 2020, alltså 200:- per medlem. 
Familjemedlemsskap är borttaget sedan 
2019. 
   För att du ska kunna vara med på 
årsmötet och om så är aktuellt även vara 
valbar måste medlemsskapet vara betalt 

och blusföreningen tillhanda före 
årsmötet 28 mars.

Medlemskort 2021
Namn

Nr SignÅrsavgift

200:-

Support-T-shirt ........................ 180 kr/st
Marinblå ...................................Stl S-XXL
Gul .................................................Stl S-L 
(ett fåtal XL kvar på Stilmagazinet)
Damtop V-ring ............................Stl L-XL
(endast marinblå) 
Frakt Sverige ................................ 48:-/st
Frakt utlandet ............................... 75:-/st

Ange antal, färg, modell, storlek 
samt namn & adress
Betalas till bankgiro 5109-9760

Stöd bluesföreningen och visa det för andra
Har du inte redan köpt den har du fort-
farande chansen att bli lycklig ägare till 
en av våra fina support-tröjor som du ser 
ovan. Du kan antingen beställa enligt info 
nedan till höger eller köpa den på plats i 
Åmål. Det går bra att köpa tröjan på vårt 
kontor på Kyrkogatan 10, öppet kl 9-13 
måndag till och med fredag. Där kan du 
även köpa vår nya föreningströja om du 
vill. Du kan även köpa supporttröjan hos 
Stilmagazinet på Gågatan i Åmål som har 
mer frikostiga öppetider.



Åmåls Bluesförening Årsmöte
Söndag 28 mars 2021 kl 16.00

Mötet kommer att genomföras digitalt (länk via teams)
Kallelse till alla medlemmar! 

Motioner skall vara ÅBF tillhanda senast 7 mars

OBS! Skicka er e-postadress till info@bluesfest.net 
senast 22 mars för er medverkan digitalt

För er som inte känner till teams kommer mer information på er e-post 
tillsammans med övrig dokumentation inför årsmötet.

Dagordning
§ 1  Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 2  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

§ 3  Fastställande av Dagordning.

§ 4  Val av: a/ Ordförande för mötet.

   b/ Sekreterare för mötet.

§ 5  Val av: a/ Protokolljusterare.

   b/ Rösträknare.

§ 6  a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

  b/ Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

§ 7  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

  verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§ 9  Fastställande av medlemsavgifter för efterföljande kalenderår.

§ 10  Framställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

§ 11  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12  Val av: a/ Föreningens ordförande för en tid av ett år.

   b/ Två ledamöter för en tid av två år. (Två sittande)

   c/ Halva antalet suppleanter för en tid av två år. (Två sittande)

   d/ Fyllnadsval för en suppleant för en tid av ett år.

   e/ En revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år.

   f/ Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en

    är sammankallande.

§ 13  Övriga frågor.

§ 14  Mötet avslutas.



Åmåls Bluesförening
Styrelse: Fredrik Bengtsson, ordf, Thord 
Gårdebratt, v ordf, Lena Wahlström, 
sekr, Lennart Jansson, ledamot, David 
Bergström, ledamot, Margareta Nilars, 
suppl, Daniel Larsson, suppl, Inge 
Larsson, suppl, Tony Berg, suppl. 
Eva-Britt Karlsson, adj kassör, Agneta 
Andersson, kanslist.

Blueskontoret
Kyrkogatan 10, 662 31 Åmål. 
Öppet vardagar mellan 9.00-13.00

Agneta Andersson: Blueskontor 
Tel: 0532-713 98, 
e-post: info@bluesfest.net

Fredrik Bengtsson: Ordförande
Mobil: 073-044 06 70
E-post: jfbengtsson@yahoo.se

Tony Berg: Media & bokning
Mobil: 070-580 83 60
E-post: tony@tonyberg.com

Betala på bankgiro 5109-9760 och skriv vad det gäller, 
storlek, antal m.m. Namn & adress!
Fraktkostnad tillkommer.

Blues Unfolded, bok ................................... 250 kr/st
Åmåls Bluesfest since 1992, bok ............... 250 kr/st
Support t-shirt 2020 ................................... 180 kr/st
Åmåls Bluesfest-dekal, 2 olika färger .......... 20 kr/st
DVD från tidigare festivaler, div år ................ 150 kr/st
Föreningströja ny även damtop v-ring ....... 180 kr/st
Keps ............................................................. 150 kr/st
Medlemsavgift ............................................200 kr/år
Nyckelband ................................................... 30 kr/st
Pins ................................................................ 20 kr/st
T-shirt olika tidigare årgångar ........................ 60 kr/st
T-shirt olika tidigare årgångar ................... 100 kr/2 st
Vykort ............................................................... 5 kr/st
Vykort .......................................................... 20 kr/5 st
Bluesmapp .................................................... 25 kr/st


