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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte för föreningen TIMSIG, 2012-04-26.
Lokal: Chalmers, Göteborg.
Närvarande (3): Mattias Holm, Andreas Bladh, Eoin Ó Broin.
1. Mötets öppnande.
Andreas välkomnar samtliga och förklarar mötet öppnat.
3 närvarande deltagare noterades.
2. Workshops
Mötets närvarande enades om att vi omgående ska höra efter med olika studiecirkelförbund
angående intresse för att anordna så kallade workshops, dvs. arbetsgrupper med fokus på
respektive musikinstrument.
Vi beslutade att som initialt mål anordna två olika workshops i maj-juni, fiol respektive tin
whistle.
Följande förslag lades fram under mötet:
Tin whistle:
Lärare: Eoin Ó Broin & Per Johansson
Datum: 1/6, 15/6 och 29/6
Lokal: Allégården
Fiol:
Lärare: Emmet Mulholland & David Odlöw
Datum: 25/5, 8/6 och 22/6
Lokal: Allégården
Förutsatt att dessa workshops visar sig lyckade och fortsatt intresse finns, vill vi även
fortsätta anordna fler workshops senare i år, då även för andra instrumentgrupper.
3. Låtstugor
Anordning av låtstugor, dvs. träffar där fokus ligger på att lära sig nya låtar, diskuterades.
Förslag som lades fram var att anordna en låtstuga per månad på puben Haket, där vi
tidigare har anordnat låtstugor med lyckat resultat.
I samband med arrangering av låtstugor bestämdes också att vi vill arbeta fram en egen
tunebook för föreningen, innehållande vår gemensamma repertoar, vilken vi då vill använda
oss av som referens under våra framtida låtstugor.
4. Festival
Föreningens mål att arrangera en irländsk festival i Göteborg diskuterades under mötet och
ett förslag lades fram att vi bör kolla igenom upplägg för motsvarande små kulturfestivaler
på Irland för att få inspiration och förslag på ett lyckat upplägg.
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5. Värvning av medlemmar
Samtliga närvarande vid mötet enades om att vi skall påbörja värvning av medlemmar till
föreningen så fort som vi har erhållit ett bankkonto.
6. Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mattias Holm

