Dagordning för TIMSIG:s styrelsemöte 2014-03-13
Plats för mötet: John Scott’s Pub på Avenyn.
Tid för mötet: 19:30 torsdagen den 13/3
1. Mötets öppnande och notering om närvarande styrelsemedlemmar.
Andreas hälsar samtliga styrelsemedlemmar välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll.
Föregående mötes protokoll läses upp av sekreterare och godkänns av de
styrelsemedlemmar som deltog på mötet.
3. Spelkväll med musiklärare på Lundbyskolan.
Onsdag 19:e mars, kl. 18.
Lokal: Hakets källare.
Lärare under kvällen:
Martin Edelfeldt: Gitarrspel/komp
Martin Norvenius: Flöjt
Lasse Jödahl: Bouzouki
Stephan Becker: Uilleann pipes/tin whistle
Andreas Bladh: Bodhrán
Sandra Lundquist: sång/fiol
Upplägg:
Kvällen kommer att påbörjas med att kort presentera den irländska musiken och dess
tradition. Därefter sker gruppindelat spel med ovanstående lärare från TIMSIG. Kvällen
avslutas med ordinarie Haket-session, där Lundbylärarna är välkomna att deltaga.
Prissättning för detta event är 1500 kr/h.
Intentionen är att vi kommer att hålla återkommande träffar av detta slag.
4. Marknadsföring vid The Dublin Legends konsert den 24/4.
TIMSIG kontaktades av Kulturbolaget som arrangerar konsert med The Dublin Legends.
De vill få TIMSIGs hjälp att nå ut till rätt publik.
TIMSIG har tackat ja till att hjälpa till att marknadsföra eventet och styrelsen får i utbyte
10 fribiljetter att disponera över. Utöver detta finns möjlighet för TIMSIG att spela i
entrén/garderoben innan konserten. För detta får varje deltagande musiker fribiljett till
konserten (max 5 musiker).
Styrelsen kollar upp på helgens The Dubliner-session om intresserade musiker som vill
medverka på The Dublin Legends-konserten.
Mattias tar på sig att kolla upp med Paul Kelly från The Dublin Legends ang att hålla en
session efter konserten.

5. Låtstugor och workshops 2014.
Sandra har haft kontakt med Markus Tullberg och Paddy Lawless angående workshops i
slutet på sommaren. Förslag på datum som vi fått är 30 augusti.
Markus tar arvode 4000 kr + resa. Sandra tar på sig ansvar att kolla upp med Paddy
Lawless angående hans arvode.
Markus är öppen för att hålla i sessions på kvällen (inkluderat i arvodet)
Markus och Paddy vill i samband med workshopen arrangera en Göteborgskonsert för
att locka folk. Konserten arrangerar de själva, så här behöver inte TIMSIG ta något
ansvar.
Andreas tar även upp förslag om att anordna ett sommarevent internt för oss musiker –
ett ”TIMSIG Summer camp” - där vi kan hyra en kursgård en helg och ägna oss åt spel,
låtutlärning och umgås helt ovillkorligt utan konserter och publik inblandat.
Styrelsen beslutar att vi skall kolla runt intresset för detta för att avgöra om detta är
något man skall planera vidare.
6. Bröllopsspelning i Bua.
TIMSIG har fått in förfrågan om bröllopsspelning i Bua, söder om Göteborg, den 18 juli.
Paret har en önskan om att ha en piper på dagen, med efterföljande session/konsert till
bröllopsmiddagen.
Styrelsen beslutar att vi skall kolla runt efter intresserade musiker för att sätta ihop ett
gäng som vill ta denna spelning åt föreningen. Andreas pratar med Stephan angående
om han är intresserad av att hålla i trådarna för detta och sätta ihop ett band.
7. Festivalplaner 2014.
Mattias har under Uppsala-festivalen pratat med Siobhan Peoples och Murty Ryan som
höll i workshop där. Intresse för att hålla en likadan workshop (3h x2) under en
Göteborgsfestival var stort. Mattias tar på sig att kontakta Murty Ryan och kolla upp mer
exakt vilka datum de är tillgängliga, samt deras arvode för att hålla i workshop samt
efterföljande konsert på festivalen.
Sandra har kollat med concertinaspelaren Edel Fox angående intresse att spela på
konserten. Arvode för Edel Fox + hennes två medmusiker är totalt EUR 1500, inkl. resa
och boende. Sandra kollar upp exakt vilka datum de är tillgängliga.
Utöver dessa akter bör vi också lägga fokus på att få hit lokala band, eftersom dessa
band ofta lockar en stor lokal publik – ”någon som känner någon”!
I samband med festivalen vill vi anordna flera sessions runtom i Göteborg, med olika
bestämda sessionledare som står med i programmet, likt ”Session trail” på Ennis Trad
festival.
Styrelsen diskuterar lämpliga datum och kommer fram till att utgångspunkt bör vara
september månad.
Det bestäms att vi planerar in ett möte igen med primärt fokus på festivalen, när vi har
fått svar på våra förfrågningar till Siobhan Peoples & Murty Ryan, samt Edel Fox.

8. Nya sessionställen.
Som tidigare ämnar styrelsen att hitta ett nytt sessionställe åt föreningen, som kan
utgöra intermediate-session, som Port Arthur tidigare gjorde.
Andreas nämner att han har pratat med en kontakt från Paddington vid
Redbergsplatsen.
9. Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte planeras in 14/4 kl. 19 på Haket.
10. Mötets avslutande.
Andreas förklarar mötet avslutat.

