Mötesprotokoll
för TIMSIG:s årsmöte 2018-03-11
Plats: John Scott’s Pub Avenyn
Tid: 15:00-17:00
1. Mötets öppnande samt notering om närvarande medlemmar och åhörare.
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar 18 närvarande medlemmar enligt följande:
Mattias Holm
Bengt Arwidsson
Ulf Duus
Fred Sörensson
Martin Edelfeldt
Stephan Becker
Helena Westholm
Andreas Bladh
Lasse Jödahl
Petter Lodmark
Sten Johansson
Martin Norvenius
Björn Persson Mattsson
Greg McDermott
Leif Pedersen
James Kyburz
Simon Ericson
Hampus Grönberg

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, tillika rösträknare.
Stephan Becker och Sten Johansson

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.
Mattias och Petter presenterar styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
för år 2017. Se bilagor.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisor Stephan Becker presenterar sin berättelse om styrelsens förvaltning 2017.
Se bilaga.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner.
a. Glenntown Irish Music Festival 2018
Mattias presenterar Glenntown 2018. Festivalen kommer i år att äga rum på
Musikens Hus under 11-14 oktober med följande akter bokade:
- Angelina Carberry, Dan Brouder & Ruairí McGorman (IRL)
- Daoirí Farrell (IRL)
- Catherine McEvoy (IRL)
Angelina Carberry, Dan Brouder & Catherine McEvoy kommer att hålla workshop

öppet för alla melodiinstrument.
Vi har även planer på att ha en festivalöl även för år 2018.

b. Sessions
Mattias presenterar de regelbundna sessions som vi kommer att ha under 2018:
- Haket, varannan onsdag (Sessionansvarig: Stephan Becker)
- Irish Embassy Östra Hamngatan, varje lördag (Sessionansvarig: Mattias Holm /
Simon Ericson)

c. Låtstugor
Mattias presenterar att vår avsikt är att hålla igång låtstugeverksamheten på Haket
även under 2018.

d. Workshops, konserter
- Det finns planer på en sommarkonsert i TIMSIG: regi i slutet på juli med den
amerikanska gruppen Night Tree.
- Vi har fått förfrågan om återkommande afterwork-spelningar på fredagskvällar
under sommarhalvåret på skonaren Mathilda af Mollösund.

e. Medlemmars motioner
Vi har inte mottagit några motioner från någon medlem.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för kommande
verksamhets/räkenskapsår.
Mattias och Petter presenterar föreningens verksamhetsplan och budget, vilka godkänns av
samtliga närvarande medlemmar. Se bilaga.
Medlemsavgiften kvarstår på 50 kr. Istället för att höja avgiften skall vi sträva efter att
samtliga dryga 80 medlemmar på listan faktiskt förnyar sitt medlemskap varje år.

12. Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.
Valberedningen, Lasse Jödahl, föreslår att sittande styrelsemedlemmar sitter kvar även år
2018. Därtill föreslås ytterligare en ledamot till styrelsen, Björn Persson Mattsson.

13. Nomineringar och val av befattningar på ett (1) år.
a. Föreningens ordförande.
Bengt Arwidsson

b. Föreningens sekreterare.
Mattias Holm

c. Föreningens kassör.
Petter Lodmark

d. Övriga befattningar i styrelsen, 2 ledamöter.
Ulf Duus
Fred Sörensson
Björn Persson Mattsson

e. Valberedning. Minst en person.
Lasse Jödahl
Hampus Grönberg

f. Föreningens revisor.
Stephan Becker

14. Mötets avslutande.
Bengt förklarar mötet avslutat.

Sekreterare:
____________________________
Mattias Holm

Justerare 1:

Justerare 2:

____________________________

____________________________

Stephan Becker

Sten Johansson

TIMSIG - Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Ordförande BENGT ARWIDSSON
Kassör
PETTER LODMARK
Sekreterare MATTIAS HOLM
Ledamot
ULF DUUS
Ledamot
FRED SÖRENSSON
Styrelsen hade 14 sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter:
Valberedningen har bestått av:
LASSE JÖDAHL
Revisor:
STEPHAN BECKER

Verksamhet under året:
SESSIONS:
Under 2017 har föreningen anordnat regelbundna sessions på följande pubar:
- Haket
varannan onsdag
- Irish Embassy
varannan lördag
- Basic Lilla Linné torsdagar (6 tillfällen)
GIG:
Styrelsen har arrangerat följande spelningar där gaget har tillfallit föreningen:
- Enterprise Ireland
- Irländska ambassaden
- Letsegårdens Hembygdsgille
LÅTSTUGOR:
Under hösten har styrelsen i samband med våra sessions på Haket anordnat låtstugor.

Under dessa kvällar har utvalda låtset lärts ut och sedan spelats in och publicerats i
föreningens tunebook på vår hemsida, www.timsig.se.
KONSERTKVÄLL & WORKSHOP:
I maj anordnade TIMSIG en konsertkväll i Viktoriahuset med irländska kvartetten ’Strung’.
I samband med konsertkvällen arrangerades också en fiol-workshop med Lucia Mac Partlin
& Maria Ryan för föreningens medlemmar.
GLENNTOWN:
5-8:e oktober anordnade föreningen vår irländska festival Glenntown Irish Music Festival.
Festivalen lockade under helgen flera hundra besökare.
Under festivalen arrangerades följande:
- Sessions på Henriksberg, Haket och John Scott’s Avenyn
- Workshop i irländskt låtspel med Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O’Brien
- Workshop i irländsk set dance med Clement McKay
- Workshop i irländsk sång med Catherine MacHale
- Session-konserter med Pipers Balladeer och Happy Raccoons
- Konserter på Musikens Hus med:
o Butlers of Glen Avenue (SWE)
o Quilty (SWE)
o Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O’Brien (IRL)
Egen festivalöl tillsammans med Spike Brewery.

TIMSIG - Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Sessions:
Vi har för avsikt att hålla igång följande regelbundna sessions under året:
- Haket
varannan onsdag
- Irish Embassy
varje lördag

Låtstugor:

Styrelsen har för avsikt att i mån av intresse fortsätta låtstugeverksamheten på Haket även
under 2018.

Festival:
Föreningen kommer under 2018 att arrangera den femte upplagan av vår festival
Glenntown Irish Music Festival.
Datum för festivalen är 11-14:e oktober och den kommer att hållas på ett flertal pubar samt
lördagskonsert på Musikens Hus.
Under festivalen har vi liksom tidigare år för avsikt att arrangera ett flertal sessions,
workshops i irländskt låtspel, sång och dans, samt ett flertal konserter under helgen.
Bokade akter för lördagskonserten på Musikens Hus är:
- Angelina Carberry, Dan Brouder & Ruairí McGorman (IRL)
- Daoirí Farrell (IRL)
- Catherine McEvoy (IRL)
Vi har också för avsikt att fortsätta samarbetet med Spike Brewery och ha en egen festivalöl
även under 2018 års festival.

Övrigt:
-

Det finns planer på en sommarkonsert i TIMSIG: regi i slutet på juli med den
amerikanska gruppen Night Tree.
Vi har fått förfrågan om återkommande afterwork-spelningar på fredagskvällar
under sommarhalvåret på skonaren Mathilda af Mollösund.

