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Det var glädjande högt deltagande i vårt årsmöte denna vackra februaridag. 78 medlemmar 
deltog i förhandlingarna. 

Före mötet var det som vanligt mingel i foajen. Det såldes lotter och vinbaren var öppen, för 
dagen bemannad av Harald ensam då vår andre sommelier Rolf hade förhinder. 

 

 

Mingel i foajen. Till höger syns Harald (nätt och jämt) bakom sin vinbar. 

På programmet stod, förutom sedvanliga ärsmötesförhandlingar, ett föredrag av Tommy 
Grahn om bluesmusikens historia. 

Föreningen bjöd, dagen till ära, på smörgåstårta med måltidsdryck.  

På utsatt tid 15.00 började så årsmötet, kompletta handlingar finns på annat ställe här på 
hemsidan.  

 

 

 

 



Till ordförande för mötet valdes Kärstin Jacobsson 

 

 

Kärstin skötte sitt uppdrag på ett föredömligt sätt och svingade klubban med swung. 

Inget dramatiskt eller anmärkningsvärt hände på mötet, på revisorn, Marianne Sandblom 
inrådan beviljades styrelsen ansvarsfrihet och fick till och med en applåd för den goda 
ekonomi föreningen har. 

 

 

 



En stor och viktig händelse var naturligtvis att vi fick ny ordförande, Lars-Erik Hagbert tog 
över efter Åsa Jonsson. I övrigt var förändringarna små inom styrelse och andra funktionärer 
vilket förhoppningsvis är ett tecken på att det råder lugn och harmoni inom föreningen. 

 

 

Tillträdande ordföranden Lars-Erik Hagbert avtackade avgående Åsa Jonsson med en vacker 
blombukett och några ord, även de vackra. 

Efter avslutat möte var det så dags för lite lekamlig spis. Idag bjöd föreningen på en 
smörgåstårta av hög klass, designad av ICA Bovallstrand. 

 

 

 



 

 

Mötesdeltagarna lät sig väl smakas av den goda smörgåstårtan. 

 

Sedan följde nästa programpunkt, östgöten Tommy Grahn, numera bosatt i Strömstad, 
berättade om Bluesmusikens historia och ursprung.  

Vi fick lära oss att Blues är en form av vokal och instrumentell musik med ursprung i 
arbetssånger, sjungna av afroamerikaner i USA. Modern amerikansk populärmusik har starkt 
påverkats av blues, och särskilda musikformer som jazz, storbandsmusik, rhythm and blues, 
rock'n'roll och country, såväl som konventionell pop har uppkommit på grund av inflytande 
från blues, eller fått sin nuvarande form tack vare blues.  

Tommy berättade också om ett antal av Blusens stora artister och spelade deras musik samt 
visade bilder. 

 

Här ser vi Tommy i berättartagen. 
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Harald Martinsen är en man med många järn i elden. Förutom vinbaren är han också 
ansvarig för vår hemsida. På denna har vi en del nyheter som Harald hade tänkt att visa och 
berätta lite om. Oturen grinade dock honom (oss) i ansiktet på så sätt att Hav och Land 
förlorade sin anslutning till internet just när Harald skulle börja. Nåväl, med Haralds goda 
verbala förmåga gick det hyfsat bra ändå och han kunde berätta om de viktigaste nyheterna 
framför en bild av ett vackert norskt snölandskap. Och det kände han nog stor stolthet för. 
Förhoppningsvis kan vi återkomma till att visa hemsidan bättre vid ett senare tillfälle. 

 

Här ser vj Harald vinbaren 

Med denna bild på en man som verkligen ser ut att trivas på sin arbetsplats avslutar vi detta 
reportage. På gjensyn som det heter på nabomålet. 


