
STYRELSEMÖTE I SWEDISH BLUES ASSOCIATION 2023-01-05 

Plats: Zum Franziskaner, Skeppsbron 44, Stockholm. 

Närvarande: Dan Jansson, Tommy Löfgren, Bo Majling, Leif Gäverth, Fredrik OIomers och Max 
Sievert. 

1. Val av mötesordförande 

Dan Jansson valdes Kll ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare 

Bo Majling valdes Kll sekreterare för mötet. 

3. Val av justerare 

Leif Gäverth och Max Sievert valdes Kll justerare. 

4. Godkännande av dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

5. Övriga frågor 

Tommy Löfgren anmälde två övriga frågor; ”Jippo i AnKkladan” och önskemål om en blänkare i 
Jefferson aI vi behöver folk som kan hjälpa Kll. 

”Jippo i An)kladan” 

Tommy har eI förslag om aI fira Jefferson 55 år i AnKkladan i Vallentuna. Responsen från 
näringsidkarna i ladan är posiKv. Det finns en akKv bluesförening just nu i Vallentuna som vi skulle 
kunna samarbeta med kring arrangemanget. Förslagsvis har vi skivmässa/skivförsäljning, försäljning 
av merchandise plus aI vi bokar en eller några bluesakter. Tommy tar en kontakt med Vallentuna 
Bluesförening. 

(EXer deIa möte har en idé väckts om aI även ha en hel- eller halvdagsakKvitet i bluestältet under 
MalmöfesKvalen 2023. Dan och BirgiIa undersöker möjligheterna och återkommer). 

E/erlysning av medarbetare 

Tommy eXerlyser en stor annons i kommande nummer där vi talar om aI vi behöver medarbetare. I 
synnerhet är det prakKska göromål som vi behöver hjälp med. 

6. Ärenden från styrelsemötet 2022-09-17 

Arne Swedin har uppdaterat kontaktuppgiXerna Kll de lokala bluesföreningarna. De kommer 
publiceras på hemsidan. I Kdningen kommer det informeras om aI det finns uppdaterade 
föreningsuppgiXer på hemsidan. Beslut faIades om aI inte publicera några telefonnummer Kll 
föreningarnas kontaktpersoner. 

7. Per capsulam och nya beslut 

- Johan är informerad om aI det papper som går Kll de som måste förnya sin prenumeraKon av 
Jefferson med lite smärre ändringar även kan användas som informaKonsblad om Jefferson. 

- Leif Gäverth har haX kontakt med Sveriges Radio angående deras inspelningar från American Folk 
Blues FesKval och deras besök i Sverige. Han har nu fåI uppgiXer vilket material de har bevarat i 



arkivet samt vilka arKster det rör sig om. Det är inspelningar som inte är utgivna, men det kan vara 
vissa låtar som finns utgivna på AFBF-plaIorna i andra versioner inspelade på andra platser under 
turnéerna.  

SR tar betalt för arbetskostnaden och musiken har eI Kmpris. De har fastställda taxor men vad de 
sagt Kll Leif så kan priset vara förhandlingsbart. Dessutom Kllkommer vissa kostnader för olika slag av 
räbgheter. 

Det krävs en hel del ”utredande” innan vi bestämmer oss för aI dra igång eI projekt. Det troliga är 
aI en vinyl LP skulle vara mest aIrakKvt. Enbart digitalt släpp är nog ointressant för samlare, de vill 
ha fysiska exemplar. Max ska ta kontakt med Enviken Records och Bosse med Sound PolluKon som är 
inblandade i en hel del vinylutgåvor inom rockabilly respekKve metal i olika sKlar. Leif kommer 
kontakta Slim NoKni som varit inblandad i Bernholms utgivningar och nu medverkar Kll en hel del 
gospelsläpp. Troligen siIer även tyska Bear Family på en hel del kunskap. 

Leif ska även kontakta Kulturrådet för aI se om det går aI söka bidrag för utgivning av historiska 
inspelningar. Leif tar fram eI underlag Kll kostnadskalkyl. 

- Det bestämdes aI Jefferson-indexet läggs upp på hemsidan med kommentaren aI det inte är 
färdigt ännu, utan aI det kommer aI kompleIeras konKnuerligt. 

8. Beslut från Kulturrådet 

Av de sökta 144 000 kronorna för Kdsskritsstöd blev beslutet 75 000 kronor. Vi beslutade aI inte 
försöka få Kll något möte med representanter för rådet. Istället beslutades aI Dan ska ringa 
kulturrådet och diskutera urvalskriterierna. 

9. Ekonomiska läget 

Nuvarande prognos landar på en vinst på 25 000 kronor. Kostnader som försvunnit är utgiXen för 
anlitande av ”Föreningshuset” för bokföringen samt aI ingen merchandise tagits fram under året. 
UtgiXer för t ex Sven Z & DepuKes, tygkassar, T-shirts mm ligger Kdigare år, men ger nu vissa intäkter. 
Försäljningen av skivorna vi ärvde av Leif HurKg har bokförts på Jeffersonfonden. Vad gäller 
försäljning av ”I blueskvarter” är det volym 1 som säljer, trots aI fler har tryckts upp är de snart slut. 

Det beslutades även under denna punkt aI fr o m majnumret 2023 höja medlemsavgiXen i SBA Kll 
320 kronor. 

10. Förslag från Tommy Löfgren och Fredrik O`omers 

Förslaget innebär aI det skickas ut eI nyI nummer ”gången eXer” Kll de som inte förnyat sin 
prenumeraKon på Jefferson. Fredrik befarade aI det blir krångligt via ordinarie utskick från tryckeriet 
om även eI följebrev ska plastas in och följa med explicit. Då det rör sig om 10-15 personer i sniI per 
nummer bestämdes aI det görs ”manuellt” från våra överex. 

11. Användning av pengar all annonser 

I budgeten finns 7000 kronor avsaIa för annonser. De har inte använts på länge. EI förslag år aI 
annonsera i Lira och höra med Rock´n´Roll Magazine om de är intresserade av en utbytesannons. 
Bosse kollar annonspris hos Lira samt undersöker intresse hos Rock´n´Roll Magazine. 

12. Deltagande i EBUs möte i Polen 1-3 juni 

SBA står för rese- och hotellkostnader om någon avser önskar medverka på mötet. Det ansågs inte 
högprioriterat aI delta, men ändå av vikt aI vi är informerade hur planerna ser ut vad gäller 
kommande platser för arrangemanget, kriterier för aI utse arKster osv. 



13. Årsmöte 2023 

Årsmötet hålls onsdagen den 31 maj 2023 klockan 18.30. Det bestämdes aI mötet ska vara eI så 
kallat hybridmöte. Möjlighet ska finnas aI ansluta Kll mötet digitalt om det inte går aI vara på plats. 
Dan undersöker med Tommy Jansson hur det hela ska gå Kll tekniskt. 

14. Försäljningsansvarig 

Tommy Löfgren önskar aI en eller flera ansvariga för försäljning på fesKvaler mm utses. Inget beslut 
faIades. En idé som kom upp var om någon av de föreningar som anordnar stora fesKvaler kan 
engageras och aI de får provision på det som säljs. 

Hur vi ska organisera försäljningen av de skivor vi ärvt av Leif HurKg och Hasse Andreasson kom också 
upp. Tanken är aI så småningom lägga ut listan på webbshopen, det måste dock Kll en organisaKon 
för aI sköta utskick Kll de som beställt plaIor. 

15. Städning i förrådet 

Det beslutades aI göra en röjning i förrådet i Solna någon gång i maj/juni. Bosse kommer med förslag 
på datum, förslagsvis på en lördag eller söndag. Stockholmarna och Västeråsaren Leif är de som ligger 
närmast Kll aI bli aktuella för röjningen. 

Tommy meddelade aI han ersaI Hans Schweitz som kontaktperson för hyresvärden.                 

16. Förslag all stadgar för bluesfonden 

Det förslag Kll stadgar som Leif tagit fram fick bifall från samtliga. Namnet ”Jefferson Bluesfond” 
beslutades. 

Stadgarna läggs upp på hemsidan med en kort inforuta i ”löpsedelform” i Jefferson aI stadgar nu 
beslutats för fonden. Leif tar fram en text Kll Kdningen. 

Beträffande det ekonomiska anslag som finns från ”Kultur i Väst” tas eI separat beslut. 

17. Nya webben och webbshopen 

Samtliga var nöjda med utseende på och funkKon av den nya webbsidan. Tommy L sköter just nu 
administraKon av det som beställs i webbshopen. Tillsammans med Tobba gör han även utskick. Han 
upplever administraKonen som jobbig och skulle vilja ha någon slags förändring. 

Under sista kvartalet 2002 såldes det för 6842 kronor i webbshopen, varav 17 prenumeraKoner för 
5015 kronor. 

18. Digitala bildarkivet 

Digitaliseringen har inte kommit igång på allvar då det saknas personal. 

19. Digital adning 

Tankarna om aI ge ut Kdningen digitalt venKlerades, utan aI något beslut togs. Det skulle kunna ge 
upphov Kll tre olika slag av prenumeraKoner; enbart pappersKdning, enbart den digitala upplagan 
eller prenumeraKon av både pappersKdning och den digitala versionen. 

20. Enkät 

Då ingen ny informaKon fanns i frågan så bordlades ärendet. 

21. Nätverkstaden 



Dan påpekade vikten av aI följesedel skickas Kll de som säljer Jefferson via Nätverkstaden. Det har 
missats i några utskick vilket gjort det svårt aI se hur många Jefferson som sålts av respekKve 
nummer. 

22. Nästa möte 

Det beslutades aI ha eI styrelsemöte i mars. Dan kommer aI skicka ut förslag på datum och 
klockslag. 

Nästa möte eXer det är som nämns under punkt 13 Kllika årsmöte och beslutat Kll onsdagen den 31 
maj klockan 18.30. Det bestämdes aI det ska vara eI hybridmöte, dvs några kan träffas på en fysisk 
plats men aI det ska finnas möjlighet aI även ansluta Kll mötet digitalt. 

23. Avslutning 

Dan tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

Vid protokollet 

Bo Majling    Dan Jansson 

Sekreterare    Ordförande 

Leif Gäverth    Max Sievert 

Justerare    Justerare


