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Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte för föreningen TIMSIG, 2013-01-23.
Lokal: Haket Pub, Göteborg.
Närvarande (4): Andreas Bladh, Mattias Holm, David Odlöw, Eoin Ó Broin.
1. Mötets öppnande och notering om närvarande deltagare.
Andreas förklarar styrelsemötet öppnat.
4 närvarande styrelsemedlemmar noterades.
2. Förra styrelsemötets protokoll.
Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.
3. Tunebook.
Samtliga närvarande var överens om att vi bör lägga till en tunebook på vår hemsida. Vi vill
under denna sida dels ha en ”Tunes”-sektion med enskilda låtar i alfabetisk ordning, där man
kan klicka och lyssna på våra egna inspelningar (förslagsvis en ”Play”-knapp bredvid
respektive låtnamn).
Därtill vill vi ha en ”Sets”-sektion där vi listar vanliga set (till att börja med räcker endast text,
men som mål vill vi även kunna länka låtarna på ”Sets”-sektionen till respektive inspelning på
”Tunes”-sektionen.
Beslut togs om att Mattias skall maila referensinspelningar av låtarna från höstens låtstugor
till David, som sedan spelar in de slutgiltiga inspelningarna.
4. Samarbetet med ABF.
Mattias och Andreas informerade övriga styrelsemedlemmar om status för vårt samarbete
med ABF. Då samarbetet har fungerat mycket bra vill vi fortsätta detta även under 2013.
5. Event och marknadsföring.
Vi vill med hjälp från ABF anordna en irländsk ”festival”/afton till sommaren.
Förslag om marknadsföring för detta event diskuterades. Utöver de självklara,
konventionella marknadsföringsmetoderna såsom affischering och Facebook, har vi som
ambition att någon vecka innan vårt event anordna ett antal ”flash mob”-sessions inne i
stan, för att fånga folks uppmärksamhet om vårt event! Förslag om att hålla en utomhussession i Slottsskogen kom också upp.
Utöver vårt egna event diskuterade vi också andra kommande event där vi är intresserade av
att medverka. Förslag som kom upp var bl.a.:
- ” En Öl & Whiskymässa” på Svenska Mässan 12-13 april.
- ISK, Internationella Spelmansstämman Konstepidemin, 25 maj.
- Göteborgs kulturkalas, 13-18 augusti.
- Kulturnatta, 11 oktober.
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6. Låtstugor 2013
Beslut togs om att bryta loss låtstugorna från våra sessions, då nuvarande upplägg har
upplevts ineffektivt. Istället vill vi arrangera en TIMSIG-studiecirkel ca en gång i månaden,
där vi kan träffas ostört för att öva in låtar tillsammans. Mattias har diskuterat saken med
ABF och vi har blivit erbjudna att disponera ABF:s danslokal på Järntorget 8, söndagar
kl. 12-15. Att delta i studiecirkeln kommer att vara gratis för alla föreningsmedlemmar.
Icke-medlemmar uppmanas att lösa medlemskap innan eller i samband med träffen. För att
vi skall kunna bedöma att intresset är tillräckligt stort för att verksamheten skall vara
genomförbar så krävs föranmälan från alla deltagare inför varje träff. Mattias ansvarar för
att ta emot deltagaranmälan (via lämpligt mailalias), marknadsföring på Facebook och mail,
samt att hålla ABF uppdaterade om studiecirkelns medlemmar.
7. Workshops 2013
Det diskuterades om upplägg för workshops under 2013.
Vi enades om att det för anmälan till våra workshops skall krävas att deltagarna kan
grundteknik och behärskar sitt instrument. Dessutom skall man ha lärt sig ett antal låtar som
vi i förväg har informerat om och lagt ut i vår framtida tunebook på hemsidan.
Vi vill marknadsföra våra workshops med hjälp av ABF och kollar upp detaljerna för detta vid
nästa ABF-möte.
Ett av våra största kommande mål vad gäller denna punkt är att få hit Kevin Burke för en
workshop/session, i samband med att han spelar på den Internationella Spelmansstämman
på Konstepidemin 25 maj. Andreas ansvarar för att kolla upp detta med arrangören
omgående.
8. Diskussion om föreningens ekonomi.
CCC har endast betalat 2000 kr av fakturan på 4000 kr för spelningen som vi genomförde för
dem i april. Andreas ansvarar för att omgående skicka en påminnelse på resterande del av
gaget.
Medlemsavgifter för 2012: 28 medlemmar á 50 kr har genererat 1400 kr.
Utöver detta har vi mottagit dricks/donationer: 124 kr.
Andreas kommer inom kort skicka in ansökan om F-skattesedel för föreningen.
9. Diskussion om till föreningen inkomna önskemål om spelningar.
Punkten bordläggs på grund av tidsbrist till nästa styrelsemöte.
10. Valberedning.
Önskemål inlämnas till Lasse Jödahl innan vårt kommande årsmöte.
11. Plats och datum för TIMSIG:s årsmöte 2013.
Det beslutades att årsmötet skall hållas onsdagen den 27 februari kl 19.00.
12. Dagordning för TIMSIG:s årsmöte.
Andreas ansvarar för att dagordningen i god tid mailas ut till föreningens medlemmar.
13. Övriga frågor.
-
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14. Mötets avslutande
Andreas förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Mattias Holm

