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Årsrapport
Regnskapsår 2016

Formålsparagraf:

Grenland Blues- & Rootsklubb har som overordnet mål å skape et rikt
miljø for blues i Grenland hele året. I tillegg til å være en ren
konsertarrangør skal Grenland Blues- & Rootsklubb ha som intensjon å
øke kunnskap til blues blant sine medlemmer gjennom ulik faglig
virksomhet knyttet til drift.

Dato: 07.01.16
Boks 185, 3901 Porsgrunn
http://www.gbrk.no/
Mail adresse: styretgbrk@gmail.com

1. Strategiske hovedpunkter
Styret besto i driftsåret 2016 av:









Leder: Ole Johnny Kjørholt
Nestleder: Vidar Osvald Haugen
Kasserer: Wenche Klavenes
Sekretær: Ann Brita Bastesen
Styremedlem: Øystein Fjellet
Styremedlem: Terje Norli
Varamedlem: John Reidar Solstad
Varamedlem: Unni Sneltvedt

- Valgt for 1 år
- Valgt for 2 år
- Valgt for 2 år
- Ikke på valg
- Ikke på valg
- Valgt for 1 år
- Valgt for 1 år
- Valgt for 1 år

I tillegg har Kjetil Hjallanger utført jobben som informasjonsmedarbeider, og Øistein Doksrød
har hatt ansvar for booking.
Thorfinn David Jensen har hatt ansvaret for Lørdags jammene.
Leder Ole Johnny Kjørholt og Nestleder Vidar Osvald Haugen har deltatt på landsmøte i regi av
Norsk Bluesunion som ble arrangert på Kongsvinger i tiden 11 – 13 mars.
Ved utgangen av året var det 165 medlemmer tilsluttet klubben.
Styret har hatt 9 styremøter i bluesåret og har behandlet /diskutert ca. saker.
Året 2016 var et aktivt år for GBRK. Hovedmålsettingen vår var å få til et vellykket 20 års
jubileum i august, nærmere bestemt 26 – 27 august 2016.
Det ble satt ned en jubileumskomite som bestod av Kjetil Hjallanger, Thorfinn David Jensen og
Paul Jonny Bakke.
Jubileumskomiteen jobbet godt og sammen med styret og sørget for at jubileet ble en
kjempesuksess gjennom hele helgen.
Vi har hatt 11 konserter, og vi har etablert et jevnt populært JAM tilbud på første Lørdag i hver
måned, som vanligvis går i 0, som også er litt av hensikten.
JAM’en skal være et upretensiøst samlingssted i Grenland for musikere innenfor flere sjangere
og et variert publikum.
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2. Økonomiske hovedpunkter
I 2016 har vi drevet omtrent i 0, konserter og JAM’er samlet sett. Vi har hatt en del gode
resultater på konserter, men vi har også fått oss et par skikkelige nedturer. For JAM’ene sin del
har vi som sagt stort sett gått i 0.
Vi har vært flinke gjennom året med loddsalg, som jevnt og trutt har gitt et fint bidrag til
kassa,… stooor takk til våre entusiastiske medlemmer og publikum generelt, flinke er de til å
kjøpe lodd!!
I året som har gått må vi bare konstatere at vi har vært for dårlige til å koordinere våre
konserter mot andre «happenings» i Grenland, her ligger det et potensiale for forbedringer i
tiden fremover.
For økonomiske detaljer pr. konsert vises det til regnskap.

3. Driftsmessige hovedpunkter

Konserter:













15.01
19.02
04.03
18.03
15.04
20.05
26.08
27.08
23.09
21.10
11.11
16.12

JAM:
 02.01
Smog
 06.02
The Ton Up Gang
 05.03
Dave Fields
 02.04
Spoonful of Blues
 03.09
J T Lauritsen
 01.10
Ulric Ellison
 05.11
Tiger City Jukes
Blue Confusion/Vetrhus Bluesbandyggerigangen Bluesband
Club Cats
Dan Riis m/ venner
Geirr Bertheussen
Quarter m/Tommy Larsen

Dato: 07.01.16
Boks 185, 3901 Porsgrunn
http://www.gbrk.no/
Mail adresse: styretgbrk@gmail.com

4. Avslutning.
Blues og Roots klubben har en bra økonomi og vi kan fortsette å kjøre en blanding av band
både av god nasjonal og lokal kvalitet.
Kafe K er nå godt innarbeidet som vår hovedscene, og samarbeidet med alle på Kafe K fungerer
upåklagelig på alle plan, stor honnør til Erik og Ragnar, og generelt til besetningen på Kafe K.
Det finns fremdeles mange muligheter for å aktivisere medlemmer og blueselskere i Grenland.
Her er det mye ugjort, men med et stabilt og aktivt styre finns det mange muligheter!!
For å få til flere aktiviteter trenger styret innspill fra medlemmene.
Styret vil til slutt takke alle våre gode medhjelpere som gjør en god jobb for gjennomføringen
av våre konserter.

Ole Johnny Kjørholt(sign)
Styreleder

Vidar Osvald Haugen (sign)
Nestleder (sign)

Wenche Klavenes (sign)
Kasserer

Ann Brita Bastesen (sign)
Sekretær

Terje Norli (sign)
Styremedlem

Øystein Fjellet (Sign)
Styremedlem

John Reidar Solstad (sign)
Varamedlem

Unni Sneltvedt (Sign)
Varamedlem

