Mötesprotokoll
för TIMSIG:s årsmöte 2016-02-28.
Plats: John Scott’s Pub Avenyn
Tid: 15:00-17:00.
1. Mötets öppnande samt notering om närvarande medlemmar och åhörare.
Sandra förklarar mötet öppnat och noterar 11 närvarande medlemmar enligt följande:
Sandra Lundquist
Mattias Holm
Bengt Arwidsson
Ulf Duus
Petter Lodmark
Stephan Becker
Martin Norvenius
Hampus Grönberg
Mats Jonsson
Lasse Jödahl
Andreas Bladh
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängd fastställs enligt närvarolista ovan.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Bengt Arwidsson väljs till mötets ordförande och Mattias Holm till mötets sekreterare.
4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.
Stephan Becker och Ulf Duus.
5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Samtliga närvarande anser att mötet är utlyst på korrekt sätt.
6. Fastställande av dagordningen.
Samtliga närvarande godkänner dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt
styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
Sandra och Petter presenterar styrelsens verksamhetsberättelse och
förvaltningsberättelse för år 2015.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Då föreningens revisor Erik Eckerbom ej kunde närvara på mötet, presenteras revisorns
berättelse av kassör Petter Lodmark.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner.
a. Glenntown 2016
Sandra presenterar Glenntown 2016. Festivalen kommer i år att äga rum på Brewhouse
i Gårda under 9-11 september med följande akter bokade:
- Svante, Tore & Sébastien (SWE/CAN)
- Caitlín Nic Gabhann & Ciarán Ó Maonaigh & Caoimhín Ó Fearghail (IRL)
- Andy Irvine (IRL)
Dessutom presenterar Sandra att vi har en egen Glenntown-öl på gång.
b. Sessions
Mattias presenterar de regelbundna sessions som vi kommer att ha under 2016:
- Haket, varannan onsdag (Sessionansvarig: Ulf Duus)
- The Dubliner Östra Hamngatan, varannan lördag (Sessionansvarig: Mattias Holm)
- Henriksberg, varannan torsdag (Sessionansvarig: Martin Edelfeldt)
Mattias tar upp frågan om vi bör återinföra ytterligare en helt öppen session.
Önskemål om att en sådan session isåfall läggs varannan lördag, så att vi har en öppen
session både på vardag och helg.
The Dubliner Östra Hamngatan har flaggat för att de gärna har sessions varje lördag, så
det skulle kunna vara en möjlighet att köra två olika kärnor där.
Vi behöver isåfall hitta någon som vill ta sig an rollen som sessionansvarig för denna
session.
Att införa en fjärde session skulle också ge oss ett ökat verksamhetsstöd från ABF, så att
vi får större möjligheter att utveckla föreningens verksamhet, ex. Glenntown-festivalen.
c. Låtstugor
Ulf presenterar låtstugeverksamheten som har hållits under 2015.
Deltagandet och gensvaret har varit mycket bra och vi ämnar därför att fortsätta dessa
även under 2016.
Ulf, Bengt & Pedda har tidigare hållit i dessa och nu under 2016 kommer istället Martin
Norvenius och Hampus Grönberg att hålla i våra låtstugor.
Det finns också önskemål om att ta in externa musiker som kan hålla i workshops för
föreningens medlemmar.
d. Medlemskort
Petter presenterar förslag att avveckla föreningens medlemskort för att minimera det
administrativa arbetet som dessa medför och för att medlemskorten inte har haft någon
faktisk användning.
Efter diskussion överlämnar närvarande medlemmar denna fråga till nästa
styrelsemöte, så får styrelsen ta beslut om detta.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.

Sandra och Petter presenterar föreningens verksamhetsplan och budget, vilka godkänns
av samtliga närvarande medlemmar.
Medlemsavgiften kvarstår på 50 kr. Istället för att höja avgiften skall vi sträva efter att
samtliga dryga 60 medlemmar på listan faktiskt förnyar sitt medlemskap (endast ca
hälften av tidigare medlemmar förnyade sitt medlemskap under 2015).
12. Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.
Valberedningen, Lasse Jödahl, föreslår nedanstående styrelse för 2016.
13. Nomineringar och val av befattningar, på ett (1) år.
a. Föreningens ordförande.
Sandra Lundquist
b. Föreningens sekreterare.
Mattias Holm
c. Föreningens kassör.
Petter Lodmark
d. Övriga befattningar i styrelsen. 2 ledamöter.
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
e. Valberedning. Minst en person.
Lasse Jödahl
f. Föreningens revisor.
Mats Jonsson
Omröstning sker och samtliga av ovanstående föreslagna poster röstas för.
14. Mötets avslutande.
Bengt förklarar mötet avslutat.

Sekreterare
______________________________________________
Mattias Holm

Justerare 1
______________________________________________
Stephan Becker

Justerare 2
______________________________________________
Ulf Duus

