Mötesprotokoll
TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2015-05-15.
Plats: John Scott's Pub Linnégatan
Tid: 19:00-22:00.
1. Mötets öppnande samt notering av närvarande styrelsemedlemmar
Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet öppnat och noterar närvarande
styrelsemedlemmar enligt följande:
Sandra Lundquist
Mattias Holm
Petter Lodmark
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
2. Föregående mötes protokoll
Sekreterare Mattias Holm läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av mötet.
3. Återkoppling nyhetsbrev
a. Förnyade medlemskap efter utskick?
Petter kollar med Andreas huruvida det har kommit in några förnyade medlemskap efter vårt
utskick.
b. Nyhetsbrev – hur ofta?
Inga regelbundna nyhetsbrev, utan vi skickar endast ut nyhetsbrev inför större event, såsom
festival och större workshops. Därtill skickar vi ett årligt nyhetsbrev med påminnelse om att
förnya sitt medlemskap.
4. Facebook-grupp skapad
Sandra har skapat en ny Facebook-grupp för styrelsen och ser till att samtliga
styrelsemedlemmar blir inbjudna till denna grupp, så att vi kan kommunicera via Facebook
fortsättningsvis.
5. Hemsida
a. Genomgång av layout
Mattias visar upp Fredriks förslag på layout för den nya hemsidan. Designen godkänns av
samtliga.
b. Förslag på funktionalitet etc
Texter:
Bengt & Ulf skriver "Om TIMSIG"- samt "Tunebook"-sidan
Lasse Jödahl skriver en introduktionstext till startsidan.
Sandra & Mattias skriver sessionbeskrivningar och resterande undersidor.
Funktioner:
De funktioner som finns på prototypsidan (kalender, medlemsformulär, tunebook etc)

fortsätter Mattias och Fredrik att utveckla. Inför nästa styrelsemöte bör hemsidan vara klar
för lansering.
6. Fastställande av ny verksamhetsplan
Styrelsen vill under 2015:
- Verka för regelbundna sessions
- Anordna låtstugor varje månad
- Arrangera Glenntown Irish Music Festival
- Anordna workshops
- Lansera en ny föreningshemsida
- Finansiera verksamheten via medlemsavgifter, evenemangsavgifter och
verksamhetsbidrag
7. Fastställande av ny budget
Punkten bordläggs tills den nya styrelsen har haft överlämning tillsammans med tidigare
ordförande Andreas Bladh.
8. Ny sessionansvarig John Scotts Avenyn
Tidigare sessionansvarig Andreas vill ej längre fortsätta vara sessionansvarig på John
Scott's. Styrelsen föreslår Tim Isaksson, alternativt Nils Kjellman. Sandra tar på sig att
kontakta dessa och kolla om de är intresserade.
9. Uppföljning låtstuga Haket
Ulf och Bengt informerar om att låtstugan blev mycket lyckad. Totalt kom 15 musiker och 2
låtar lärdes ut. Mattias har mottagit inspelning som kommer att läggas upp på TIMSIG:s
hemsida.
Vi har fått in önskemål från andra musiker att få hålla i låtstugor. Fram till sommaren kör
Ulf och Bengt, men till hösten vore det bra att kunna variera med olika låtstugeledare!
10. Workshops
a. Tullberg återkommer under veckan med besked angående workshop i Maj.
Sandra sköter kontakt med Tullberg och föreslår 30 maj. Om han ej kan detta datum, skjuts
workshopen till efter Glenntown-festivalen.
11. Festivalkommitté
Mattias ansvarar för att sätta ihop en kommitté. Tillsvidare sköter styrelsen
festivalplanerandet.

12. Övriga frågor
Festivalplaner:
Förslaget John Leo Carter & David Adam röstas ned.
Istället beslutas att Christy O'Leary & Jan Ekedahl bokas in på lördagskonserten.
Dessutom föreslås att Jan Ekedahl håller i gitarr-workshop.
Mattias läser igenom förslag på festivalagenda.
Vi har diskuterat biljettpris, samt huruvida vi skall använda oss av Ticnet eller ej.
Sandra tar på sig att kolla upp detta inför nästa möte.
ABF:
Sandra har sökt vår kontaktperson på ABF, Peter Dahlin, men ej fått svar.
Sandra fortsätter söka honom för att ta reda på vad som gäller med antal sessions och
vilken ersättning vi kan få från dem.
Session på Wiser's Pub:
Ulf föreslår att vi håller vår första session på Wiser's Pub redan nu på lördag, 9:e maj.
Ulf kollar med Martin Norvenius om detta datum.
13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs den 26:e maj på John Scotts Pubs Linnégatan kl 19.
14. Mötets avslutande
Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
______________________________________________
Mattias Holm

