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Sak: Styrets beretning 
 

Kjernevirksomheten for Nes Blues Club iht. §3 i vedtektene er at klubben har som formål å 
fremme blues, rock og beslektede musikkformer i Nes kommune. Dette vil vi si at vi har 
oppnådd også i 2020 selv om aktiviteten ble veldig amputert pga. av covid-19-krisen som slo til i 
løpet av året. 
 
Klubben har hatt 185 medlemmer.  
 
Det ble avholdt 3 konserter og 2 strømme konserter 2020 i regi av NBC. 

 
Årets overskudd er kr 129.223. Årsresultatet er i sin helhet overfør til Egenkapital 

 
Dette ble et litt spesielt år fordi korona-pandemien forårsaket at samfunnet ble nedstengt. 14. 
mars med harde restriksjoner om nedstenging av samfunnet. Dette gikk hardt utover bla. 
Kulturlivet og aktiviteten i Nes Blues Club. 
 
Alle konsertene som skulle vært på våren etter 14. mars ble avlyst. Høstens konserter ble også 
kansellert etterhvert. Av vårens arrangement fikk vi gjennomført 2 konserter i før 
nedstengningen. Loft og Roots i januar og The Incredible Leftovers i februar.  
 
Det skulle gå 10 måneder før vi gjennomførte en konsert med Marius Lien og gjester i salen. 
Denne ble gjennomført etter strenge smittevern tiltak med maks 50 gjester. Det var 10 
betalende gjester denne kvelden pluss noen inviterte. 
 
At vi ikke kunne ha vanlige ordinære konserter med gjester, gjorde at vi måtte tenke litt 
annerledes for å tilby musikkopplevelser fra Pakkhuset. I april og mai gjennomførte vi 2 live-
strømming konserter med «Hilljacks» og «Vidar Busk, Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm og med 
gjesteartist Marius Lien». Dette var en ny opplevelse for klubben og ble en stor suksess. 
Samarbeidspartnere var Raumnes og Nes kommune. 
 
Både Nes Blues Club (arrangør), Hilljacks og Raumnes strømmet live-konserten med 
«Hilljacks» som varte i halvannen time. I tillegg ble den strømmet på Bergen Digital, og direkte 
på radio til countrystasjoner i Europa og USA. 

 
Live-konserten ble gjennomført, med god hjelp av Ole Amundsen og Aksel Gundersen fra Nes 
Kulturhus. Nils Johansen var mannen bak videokameraet. Ca 3500 fikk med seg konserten. 
Konserten var også tilgjengelig 1 uke etterpå. 
 
Det ble en forrykende live-konsert med «Vidar Busk, Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm og med 
gjesteartist Marius Lien». Blues og rock 'n' roll på høyt nivå. Pga. av restriksjoner på Youtube 
ble denne kun tilgjengelig strømmet gjennom vår egen kanal på Youtube. Den skulle også ha 
vært tilgjengeliggjort på Raumnes sine sider. Har hadde vi også god hjelp av Ole Amundsen og 
Aksel Gundersen som styrte teknikken. 
 
Konsertene var gratis, men det var mulighet for Vipps som mange benyttet seg av. 

 
Klubben økonomi er avhengig av inntekter fra arrangementer som vi gjennomfører. Vi har 
vanligvis 10-12 arrangementer i løpet av året. Vi har store faste kostnader i året som må dekkes 
inn. Økonomisk har klubben klart seg bra med oppsparte midler og ekstra nasjonale 
støtteordninger. 

 
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltet i 2020 tre krisepakker til frivillige lag og organisasjoner som 
er rammet av korona. Formålet med ordninga var å kompensere frivillige organisasjoner som 
har betydelige inntektsbortfall fra arrangement.  
 
Kulturdepartementet opprettet stimuleringsordningen for å hjelpe kultursektoren gjennom den 
pågående covid-19-krisen. Til forskjell fra kompensasjonsordningene, som kompenserer for tap 
knyttet til utsettelse eller avlysning av arrangementer, skal stimuleringsordningen sette 
arrangører i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører. 
 



    

Klubben har benyttet seg av disse ordningene og fått total støtte på kr 303.426 for 5 avlyste 
konserter og gjennomføring av 1 konsert på høsten (Minikonsert med Marius Lien). 
 

 
 

 
Øvingslokalene i kjelleren, som disponeres av Nes kommunes Ungdomscafé, har vært lite i bruk 
pga. av pandemien. Ny samarbeidsavtale for 2 nye år (21/22) ble undertegnet i slutten av 2020.  

 
Vi har et godt forholdt til pressen, spesielt Raumnes, som har mange saker om Pakkhuset og 
klubben, forhåndsomtale om band og reportasjer fra avholdte konserter og andre aktuelle saker 
vedrørende det som rører seg her. 
 
Fra BaneNor har vi fått parkeringsbevis for gratis parkering på stasjonsområde. Gyldig fra 
1.12.20 til 31.11.21. 
 
Av dugnader som ble gjennomført i løpet av året kan vi nevne vaskedugnad, skifte av 
benkeplate i Storebaren. Ny kabel i Lillebaren for å få med en ekstra leder opp til 
koblingsboksen. 
Fra Nes kommune fikk vi i vår oppdrag å sette opp et Covid-19 test telt som skal skulle stå på 
grusbanen ved Nes sykehjem. Dette tok vi ned igjen i september. For dette fikk vi kr 5000. 
Ny kabel til strøm til miksepult og nye høyttalerkabler ble trukket gjennom trekkerør under gulvet 
i storsalen. 
 
Landsmøtet i NBU 2020 ble gjennomfør digitalt. Representanter for klubben var Jon og Henrik. 
Vi ble nominert som kandidat til tittelen Årets Bluesblues fra NBU men denne kåringen falt fort. 
 
For «Pakkhusets hjelpere» hadde vi julebord i januar, sommerfest i juni og høstfest i oktober. 
Festene i juni og oktober ble gjennomført etter gjeldene smittevern regler. 

 
I 2020 hadde vi 0 skjenkekontroller. 

 
Under arrangementer og andre tilstelninger er vi avhengige av frivillige som er med. En stor 
takk til alle frivillige. Uten de hadde ikke klubben fungert. 

 



    

Konserter, avlyste konserter og andre aktiviteter på Pakkhuset 2020: 
 

Dato Arrangement Type 
18.01 Loft + Roots (Nes) (130 bet. gjester) Konsert 
04.02 Julebord for Pakkhusets hjelpere Privat 
15.02 PEEL Weekend med venner     **Avlyst pga av sykdom** Konsert 
15.02 The Incredible Leftovers. (183 bet. gjester) Konsert 
14.03 Erika Baier + Westby Bluesband + Madeleine (Nes) Konsert 
04.04 Bjølsen Valsemølle Konsert 
10.04 Hilljacks - Livestreming from Pakkhuset Streaming 
09.05 Vidar Busk, Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm 

Gjesteartist: Marius Lien 
Streaming 

30.05 Hilljacks (Nes) Konsert 
24.10 Medlemsfest - Frivillige Privat 
05.12 Torbjørn Risager (DK) Konsert 
05.12 Marius Lien (10 bet. gjester) Konsert 
30.12 Hilljacks (Romjulsfest) Konsert 

 
 
Organisering av styret 2020: 
 

Navn Verv 
Henrik Stefansen Leder 
Jon Troli Nestleder 
Kjell Ivar Østtorp Kasserer 
Rune Korsvoll Styremedlem  
Pål Ring Styremedlem 
Erik Sogn Styremedlem 
Anita K. Stenersen Styremedlem 
Kristin Solvang Styremedlem 
Heidi Sann Styremedlem 
Geir Korsvoll Styremedlem 
Kai Roger Kampsveen Styremedlem 
Ulf Aaslund Styremedlem 
  
Lena Holt Varamedlem 
Trond Johnsen Varamedlem 
Reidar Lundsæter Varamedlem 
  
Ikke i styret:  
Tore Bjerke Revisor 
Trond Eriksen Fører regnskap for klubben 

 
Lena Holt har vært skribent for BluesNews. 

 
 
 
 
 
 
 
Årnes, 8. juni 2021 
 
 
 
______________________________________________ 
For styret: Kjell Ivar Østtorp 
Styremedlem - Kasserer 

 



    

Sak: Økonomi 
Gjennomgang av Årsregnskapet for 2020 og revisjonsrapport 

 
 
Sak: Fastsettelse av medlemskontingent for 2022 

Fastsettelsen av medlemskontingenten for 2022 delegeres til styret og den skal fastsettes av 
styret før utgangen av året (2021). 
 

 
Sak: Valg av styre for 2021 
 

Navn Verv  På valg 2021 
Henrik Stefansen Leder 1 år 
Jon Troli Styremedlem Ikke på valg 
Kjell Ivar Østtorp Styremedlem 2 år 
Rune Korsvoll Styremedlem  Ikke på valg 
Pål Ring Styremedlem Ikke på valg 
Erik Sogn Styremedlem 2 år 
Anita K. Stenersen Styremedlem Ikke på valg 
Kristin Solvang Styremedlem 2 år 
Heidi Sann Styremedlem 2 år 
Geir Korsvoll Styremedlem 2 år 
Kai Roger Kampsveen Styremedlem Ikke på valg 
Ulf Aaslund Styremedlem Ikke på valg 
   
Lena Holt Varamedlem 2 år 
Trond Johnsen Varamedlem Ikke på valg 
Reidar Lundsæter Varamedlem Ikke på valg 
Arne Wang Varamedlem 2 år 
   
Ikke i styret:   
Tore Bjerke Revisor 1 år 

 


