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Årsrapport 

Regnskapsår 2015 

 

 

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. 

 

http://www.gbrk.no/


 

 Dato: 07.01.16 

Boks 185, 3901 Porsgrunn 

http://www.gbrk.no/ 
Mail adresse: styretgbrk@gmail.com 

 

 

  

 

 

   

 

1. Strategiske hovedpunkter 

Styret besto i driftsåret 2015 opprinnelig av: 

 Carin Urdahl-Aasen, leder 

 Wenche Klavenes, kasserer 

 Kjetil Hjallanger, nestleder 

 Hilde Hawenstrøm Refsdal, sekretær 

 Tom Dysa Stølan, styremedlem 

 Ann Brita Bastesen, styremedlem 

 Vidar Osvald Haugen, styremedlem 

 Marianne Walle, styremedlem 

I tillegg har Jørn Nordnes utført jobben som informasjonsmedarbeider, og Øistein Doksrød har 
hatt ansvar for booking. 

I februar meldte Carin at hun trakk seg fra styret med umiddelbar virkning.  

Resten av styret foretok en intern rokering: 

Kjetil – Leder 
Dysa – Nestleder 
Marianne – Sekretær 
Wenche – Kasserer 
Ann Brita, Osvald og Hilde – medlemmer. 
 
Midt i August fikk vi en ny runde med rokeringer i styret, i og med at Dysa, Hilde og Marianne 
trakk seg fra styret. 
Dysa fortsatte å arrangere JAM’er en periode, og Marianne bistod som sekretær i noen møter. 
Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte for å få på plass et fullt styre. 
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Årsmøte valgte følgende styre ut året: 
 
Kjetil Hjallanger – Leder 
Øyvind Karlsen – Nestleder 
Wenche Klavenes – Kasserer 
Ann Brita Bastesen – Sekretær 
Medlemmer: 
Vidar Osvald Haugen 
Terje Norli 
Øystein Fjellet 
Geir Gravli 

Som de fleste sikkert skjønner så har forholdene i styret ført til at fokus ikke har vært 100% på 
det man helst vil når man prøver å drive en blues klubb. 

Allikevel har vi fått gjennomført mange bra konserter og JAM’er. 

Styret har hatt 11 styremøter i bluesåret og har behandlet /diskutert ca. 45 saker. 

Vi startet året med et betydelig beløp på bok, i overkant av 70’ før medlemskontingenter. Det 
har gjort at vi har hatt nok et år på KafeK uten et evig jag etter penger. 

Vi har hatt 13 konserter, og vi har etablert et jevnt populært JAM tilbud på lørdag ettermiddag 
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. 

Kafe K er nå godt innarbeidet som vår hovedscene, og samarbeidet med alle på KafeK fungerer 
upåklagelig på alle plan, stor honnør til Erik og Ragnar, og generelt til besetningen på Kafe K.  

2. Økonomiske hovedpunkter 

I 2015 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, men her også har vi gått på et par stygge resultater. 
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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 vises det til regnskap. 

3. Driftsmessige hovedpunkter 

I tillegg styremøter har følgende arrangementer vært gjennomført: 

Konserter: 

 23.01  Powersection 

 20.02              Big Blue 

 13.03  Rev. John Band 

 01.04   Shotgun Whalers 

 17.04  Roosterhouse Gumbo Band 

 01.05  Vetrhus Bluesband 

 21.05  Rich Harper 

 05.09  Bryggerigangen Bluesband 

 18.09  Krissy Matthews 

 02.10  Backers Blaa 

 30.10  Solid Comfort 

 06.11  Håkon Høye 

 04.12  Congo Square(Sort&Blå) 

I forrige periode (2014) hadde vi dialog med andre aktører på kultursiden i Grenland, det må 
meldes at styret i 2015 har vært svært defensivt på dette området, og det står mye tilbake i 
forhold til hva som burde vært forventet. 

I året som har gått har det ikke vært innkalt til møter i NBU, men det ble avholdt infomøte i 
forbindelse med Nidaros Blues Festival, der Kjetil Hjallanger var tilstede på eget initiativ, 
sammen med Wenche Klavenes og Thorfinn Jenssen. Her var det ikke all verden av ny info som 
ble bragt til almuen, men et kort referat ble avgitt til første styremøte etter festivalen.  

JAM: 

 14.02 

 28.03 

 25.04 

 09.05 

 26.09 

 17.10 

 14.11 

 19.12 
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 I fjor(2014) ble det gjort en betydelig jobb med å vaske medlemslister for falske tlf. nr., og vi 
har i år etablert en ny SMS tjeneste til våre medlemmer. Foreløpig begrenset til påminnelse før 
konserter og JAM’er, men vil også bli brukt til generell info til medlemmer. 

Denne tjenesten vil også bli tilbudt mot betaling til ikke medlemmer. Billig promotion før 
konserter og JAM’er, enkelt å administrere!! 

4. Fremtidsutsikter 
 
Klubben har økonomisk sett kjørt så å si i 0,- i 2015.  
Prinsipielt sett helt greit så lenge vi har en solid økonomi, men det står selvfølgelig noe tilbake 
å ønske i og med at vi skal arrangere 20 – års jubileum i 2016.01.09, allikevel har klubben en 
såpass solid standing at vi ikke pr. dato har noen som helst problemer med å avvikle et 
standsmessig jubileum!! 
I 2016 vil det avvikles JAM’er hver første lørdag i måneden, og vi har stor tro på at det her 
virkelig kan bli noe stort og fint, spesielt siden vi annonserer at detter IKKE er en blues JAM, 
men en JAM der hvem som helst er velkommen. Det har allerede manifestert segn i en god mix 
av musikk genere på våre JAM’er,….. keep the thing going!!  
 
Når det gjelder konserter er følgende band booket for 2016: 
 
15.01  SMOG 
19.02  The Ton Up Gang 
04.03  Dave Fields 
19.03  Spoonful of Blues 
15.04  ?? 
21.05  Ulrich Ellison 
 
Vi må opprette kontaktene vi hadde med andre aktører innenfor kulturmiljøet i Grenland, vi 
har vært alt for dårlige på det i 2015!!! 
I tillegg må vi legge våre kloke hoder i bløt(sikkert overkommelig!!), for å pønske ut nye 
muligheter! 

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. 
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5. 20 årsjubileum 

Planlegging for 20 års jubileet er godt i gang, det er reservert datoer på KafeK og de første 
bookinger er gjort. Valgkomiteen har fått i oppgave å foreslå en egen jubileumskomite som 
skal bestå av 3 personer utenfor styret, men underlagt styrets bestemmelser og krav!!  

Gruppa skal ha som eneste oppgave å tilrettelegge og administrere jubileet, slik at det ikke 
belaster styret mer enn nødvendig i planleggingsfasen. I forbindelse med gjennomføring av 
selve jubileet må styret også beregne at det blir en del ekstra arbeid, men jubileumskomiteen 
skal også være aktiv mot medlemmer og andre interesserte for å skaffe frivillige til 
arrangementet. 

Jubileumskomiteen skal ha mandat til å gjennomføre avtaler med eventuelle eksterne aktører 
for å få arrangementet til å forløpe problemfritt! Unntatt er alle betalte tjenester, som 
eventuelt på forhånd må avtales med styret! 

 

 

Kjetil Hjallanger(sign)                                 Øyvind Karlsen (sign) 
Styreleder                                               Nestleder (sign) 

Wenche Klavenes (sign)                          Ann Brita Bastesen (sign) 
Kasserer                                                 Sekretær 

Terje Norli (sign)            Øystein Fjellet (Sign)                     
Styremedlem      Styremedlem 

Vidar Osvald Haugen (sign)    Geir Gravli (Sign) 
Styremedlem      Styremedlem 
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