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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte för föreningen TIMSIG, 2012-10-09.
Lokal: Haket Pub, Göteborg.
Närvarande (4): Andreas Bladh, Mattias Holm, David Odlöw, Eoin Ó Broin.
1. Mötets öppnande och notering om närvarande deltagare.
Andreas välkomnar samtliga och förklarar mötet öppnat.
4 närvarande deltagare noterades.
2. Dagordningens uppläsande.
Dagordningen lästes upp och godkändes av samtliga närvarande.
3. Justeringar av dagordningen.
4. Föregående styrelsemötes protokoll.
Protokollet från föregående styrelsemöte genomlästes och godkändes.
5. Föreningens ekonomi.
Chalmers-gig: 4000 (ej fakturerat än)
Workshops: 3000
Finder’s fee Strangs and Stout: 500
Finder’s fee Stephan Becker: 500
Medlemsavgifter: 660
TOTALT: +4660 (+8660)
6. Bidrag från studieförbund.
Styrelsen diskuterade möjligheten för bidrag från studieförbund (ex. lokalersättning vid
workshops och kulturarrangemang) och det var ett enigt beslut att genomföra detta. Inbokat
möte med ABF den 10 oktober 14.00 för att få ytterligare information om hur ABF kan stödja
oss som förening.
7. Föreningens hemsida
Andreas informerar om att han arbetar på en ny och förbättrad hemsida för föreningen.
8. Om timsig.se och timsig.com
Förslag om att även registrera domännamnet timsig.com och sedan göra en redirect till
nuvarande domännamn timsig.se. Kostnad för detta rör sig om ca 60 SEK/år.
Beslut: Styrelsen var eniga om att omgående registrera domännamnet timsig.com.
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9. Alternativa sessionställen efter Port Arthur.
Förslag som lades fram:
Port Arthur’s ägare Reines nya pub.
Aftonstjärnan
Flying Scotsman
John Scott’s
Styrelsen beslutade att samtliga skall hålla ögonen öppna och kolla runt efter ett bra
ersättningsställe för Port Arthur.
10. Om våra medlemskort, medlemskap för 2012 och 2013 samt rekrytering
Eftersom försäljningen av föreningens medlemskort startade först i slutet av kalenderåret
2012, samt att vi ej har haft några föreningsarrangemang där medlemskapet har kunnat
generera någon förmån för medlemmen, så beslutade styrelsen enhälligt att samtliga som
har löst eller kommer att lösa medlemskap i föreningen under kalenderår 2012, även får
tillgodoräkna sig medlemskap i föreningen för kalenderår 2013.
11. Reklam, marknadsföring och exponering.
Föreningens främsta marknadsföring skall i huvudsak vara att vi håller regelbundna, bra och
öppna sessions på olika pubar, arrangerar kvalitativa workshops öppna för såväl
föreningsmedlemmar som utomstående, samt på sikt även håller större kulturarrangemang i
föreningens regi där vi även når folk utanför föreningen. Styrelsen beslutade dessutom att
föreningen skall starta samarbete med studieförbundet ABF. Föreningen har fått bra
feedback på de visitkort som trycktes upp och det beslutades att vi bör fortsätta med dessa
för att marknadsföra oss som förening. Utöver visitkorten bör föreningen omgående ta fram
en mer utförlig info-folder om föreningen, våra vanliga sessions, samt möjligheten att vid
önskemål arrangera spelningar på ex. bröllop/företagsevent.
12. T-shirts och TIMSIG-muggar.
Styrelsen beslöt enhälligt att på grund av prioriteringsskäl avvakta med diskussionen kring
ovan nämnda merchandise.
13. Låtlistor och tunebook för TIMSIG.
Förslag lades fram om att initialt samla ihop de låtar som har spelats vid föreningens
låtstugor (i samband med sessions på Haket) och utgå från dessa då vi sätter ihop en
förenings-tunebook. Därutöver vill vi lägga till de mest frekvent spelade sessionlåtarna. Den
tryckta versionen av föreningens tunebook vill vi ska innehålla notation för samtliga tunes
och föreningens tunebook på hemsidan vill vi även ska innehålla inspelningar av samtliga
tunes. Förslagsvis längst bak i vår tunebook vill vi ha en samlingssida med förslag på bra
tune-sets, så att man både kan hitta enskilda låtar och sedan få förslag på vilka låtar man kan
sätta ihop till ett sätt.
14. Workshops
Vad gäller workshops beslutade styrelsen att vi skall kolla med ABF vad de kan erbjuda i
samband med våra workshops.
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15. Låtstugor.
Styrelsen beslöt att fortsätta att hålla en låtstuga första timmen på våra Haket-sessions
varannan tisdag. Nästa session startas med föregående låtstugas tunes för att på så vis få in
dem naturligt i vår gemensamma repertoar.
16. Datum för höstmöte.
Tisdagen 23 oktober kl 18:00, innan Haket-session.
17. Datum för julfest samt ansvarig tomte.
Styrelsen beslöt enhälligt att avvakta med denna punkt till föreningens höstmöte.
18. Besökande musiker, Tradish.
Andreas mailar ut information om detta till föreningen.
19. Övriga frågor och förslag inför höstmötet.
Förslag som lades fram: Bandlistor på föreningens hemsida där vi mot en avgift marknadsför
de band i Göteborg med omnejd som spelar irländskt.
20. Mötets avslutande.
Andreas förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Mattias Holm

