Dagordning för TIMSIG:s styrelsemöte 2014-04-15
Plats för mötet: Haket
Tid för mötet: 19:00 – 22:15
1. Mötets öppnande och notering om närvarande styrelsemedlemmar.
Andreas hälsar närvarande styrelsemedlemmar välkomna och förklarar mötet öppnat.
Närvarande:
Andreas Bladh
Mattias Holm
Catherine MacHale
Oskar Genstrand
2. Föregående mötes protokoll.
Föregående mötes protokoll läses upp av sekreterare och godkänns av de
styrelsemedlemmar som deltog på mötet.
3. Diskussioner om verksamheten.
The Dublin Legends:
Andreas har pratat med Kulturbolaget tidigare idag och det är fortfarande bara hälften
av platserna sålda.
Mattias har satt ihop ett gäng om 7 musiker som spelar i foajén innan spelningen, kl. 1819.
Mattias har kollat upp med Paul Kelly från bandet angående session och fått preliminärt
OK, eftersom de kommer att stanna i Göteborg över natten. Andreas kollar upp med John
Scott’s angående session med start runt 21-tiden.
Det finns en hel del fribiljetter till föreningen över – vi kollar runt på nästa sessions
angående intresse, så att vi fyller upp dessa platser.
TIMSIG:s hemsida:
TIMSIG betalar 12 kr/mån för webbhotell (one.com) och timsig.se-domänen.
För ytterligare 8 kr/mån får vi även domänen timsig.com.
239 kr/år kostar webbhotell + .se-domän.
264 kr/år för att lägga till .com-domän.
Andreas föreslår att använda one.com som registrar på båda domänerna.
Samtliga närvarande godtar förslaget.
Ny hensida i nytt CMS.
Mattias har kollat med Fredrik Ekland som kan tänka sig att ta på sig rollen som
webbansvarig för en symbolisk ersättning (upp till 999 kr/år, så slipper föreningen
sociala avgifter). Mattias visar förslag på en förhandsvisning från Fredrik.
Andreas kollar upp med Skatteverket ang. ev. möjlighet att betala ut arvode på annat
sätt. Om Fredrik blir stödmedlem har vi möjlighet att skriva med honom som
webbansvarig för TIMSIG.

Samtliga närvarande är överens om att det är värt att outsourca hemsidan, för att vi i
styrelsen skall kunna fokusera på vår kärnverksamhet.
Mattias tar fortsatt kontakt med Fredrik.
Provsessions:
Andreas har pratat med John Scott’s Pub på Avenyn ang. provsession.
Förslagsvis kör vi första provsession efter The Dublin Legends-konserten.
Om allt fungerar bra och puben vill ha fler sessions, så är vår intention att ha en
regelbunden ”intermediate-session”, förslagsvis på udda tisdagar – motstående vecka till
Haket.
Andreas tar upp att han vill lämna över ansvaret för Haket till någon annan, p.g.a.
tidsbrist. Ansvar inkluderar kontakt med Haket, samt att försöka närvara på samtliga
sessions och samordna så att ett tillräckligt antal musiker dyker upp till varje session.
Anton Larsson tas upp som förslag.
Oskar tar på sig att kolla upp om Anton är intresserad.
Besök från Skatteverket:
Vi har fått in erbjudande att få ett gratis besök från Skatteverket, där de informerar om
vad som gäller om olika föreningsfrågor. Styrelsen ställer sig positivt till detta och
Andreas kollar upp detaljer.
Gothenburg Irish Festival:
Catherine tar på sig att komma på ett alternativt gaeliskt namn för att anknyta till den
gröna ön.
Mattias har skriftligen kontaktat Siobhan Peoples angående en workshop med henne
och Murty Ryan. Har ej fått svar, ringer Murty i veckan och kollar upp detaljer för
datum/kostnad etc.
Andreas tar på sig att kontakta Musikens hus och kolla lediga helger under september
och oktober, samt kostnad för hyra av Musikens hus + Café Hängmattan en hel lördag,
både eftermiddag och kväll. För Samhain tog Musikens hus 9500 kr för lokalhyra och
tekniker. Övriga alternativ till lokal är House of win-win, där Tradish-konserten hölls.
P.g.a. att spelningen gick plus minus noll, togs ingen lokalhyra.
Även Pustervik är av intresse.
Vad gäller workshops, så kollar vi lokal för detta även på Musikens hus.
Vi behöver även kolla upp med ex. Göteborgs stad, så att vårt event inte krockar med
några andra event.
När vi har en preliminär agenda kan Catherine ta kontakt med irländska ambassaden
angående möjligheten att sponsra föreningen, ex. resekostnader och marknadsföring.
Så fort vi har ett datum från Musikens hus och Siobhan & Murty, kollar Sandra med Edel
Fox band huruvida datumet funkar.

Höörfestivalen:
10 maj anordnas Höörfestivalen i Skåne.
Andreas föreslår att hyra bil och åka dit på ”field trip” för att få lite tips till vår egen
festival.
Andreas kollar upp med Höör Gästis angående lediga rum.
Inkomna förfrågningar:
Bröllopsspelning 18 juli i Bua. Stephan ansvarar för att fixa ihop en lagom skara
musiker.
Vi har även fått en till förfrågan i juni, utanför Landvetter.
Ulf & Co. spelade här för ett antal år sedan. Vi kollar med dem om de vill ta även denna
spelning eller om TIMSIG skall ta den istället.
ABF:
TIMSIG har fått en ny kontaktperson hos ABF. Vi behöver få in ett möte med dem nu
under våren för att stämma av 2014 och de preliminära planer vi har, i synnerhet
gällande vår festival. Mattias kontaktar ABF för att boka in detta.
Workshop-verksamheten:
Vi lade ut en intresseförfrågan på Facebook för ett par månader sedan.
Resultatet var ganska spretigt och indikerar att det kan bli svårt att få ihop ett tillräckligt
gäng för att ha instrumentspecifika workshops. Alternativet är att istället hålla
workshops öppet för alla instrument.
Förslag om att hålla sång-/låtstugor innan Haket-sessions tas upp. Exempelvis börjar
man vid 18:30 och kör tills session, tidigast 19:30.
Catherine är intresserad av att hålla sångstugor varannan onsdag, med start redan
imorgon. Andreas marknadsför detta på Facebook och hemsidan.
Andreas tar upp förslag på att kolla ang. gitarr-workshop med Martin Edelfeldt.
Intresse för en lagom skara gitarrister bör inte vara några konstigheter att få ihop.
Medlemsrekrytering:
Vi har idag ca 15 betalande medlemmar för 2014. Vid årsskiftet låg vi på 50 medlemmar,
m.a.o. behöver vi skicka ut mailpåminnelser till de medlemmar som ej betalat.
Mattias mailar aktuellt medlemsregister till Andreas som kollar listan och ordnar ett
utskick.
4. Nästa styrelsemöte.
Förslag 29 april kl. 19.00, innan session. Vi kör ett snabbmöte med diskussion endast om
den kommande irländska festivalen.
5. Mötets avslutande
Andreas förklarar mötet avslutat.

