Mötesprotokoll
TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2015-05-26.
Plats: John Scott's Pub Linnégatan
Tid: 19:00-21:00.

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. Budget
a. Fastställande av ny budget

Petter har tagit fram ett utkast för budget, både för TIMSIG och Glenntown.
Petter skickar ut ett reviderat budgetförslag via mail inom snar framtid för godkännande av
resterande styrelsemedlemmar.

b. Andreas sammanställer dokument/kvitton.
Petter tar kontakt med Andreas beträffande detta.
Fordran från Irländska ambassaden tas också över av Petter.

4. Facebook-grupp återkoppling
Samtliga i styrelsen tycker att Facebook-gruppen har fungerat bra.

5. Hemsida
a. Genomgång av texter

P.g.a. tidsbrist beslutas att vi går igenom texterna via Facebook.
Mattias publicerar på www.timsig.ekd.nu så att alla kan se nya förändringar och godkänna
dessa.

b. Epost styrelsen, får alla parter mailen som inkommer?

Endast Mattias får mail till styrelsen@timsig.se. Detta fixas till så fort som Mattias får access
till webbhotellet.

6. Nytt datum låtstuga
Vi beslutar att morgondagens låtstuga blir vårens sista låtstuga och att vi därefter tar
sommaruppehåll till augusti/september.

7. Gigförfrågan 4/9
Vi beslutar att vi skall tacka ja till detta gig.
Sandra återkopplar till dem och tar fram ett lämpligt gäng som vill spela.
Gage bestämms till 5000 SEK (skänks till TIMSIG/Glenntown)

8. Sommaruppehåll John Scotts Pub?

Haket tar sommaruppehåll eftersom Ulf ej har möjlighet att vara på plats i sommar.
Sista session blir 10 juni.
JSP skall vi försöka hålla igång under sommaren. Sandra kontaktar Nils och kollar om han
har möjlighet att hålla i detta.

9. Glenntown
a. Christy O'Leary & Jan Ekedahl
Gage: 8000 SEK
Workshop: 2000 SEK
Resa, boende och mat betalt.
Bengt kontaktar dem och informerar.
b. Svante och Tore
Sandra har kontakten med Svante ang gig under festivalen. Vi beslutar att det
inte skall belasta TIMSIG/Glenntowns ekonomi, utan vi försöker hitta ett ställe
som kan tänka sig att sponsra deras gage, ex. Dirty Records.
c. Lansering datum?
Så fort som möjligt behöver vi uppdatera Glenntown-hemsidan med datum och
akter för 2015. Mattias ansvarar för detta.

10. Övriga frågor
Kontrakt för Glenntown:
Ulf tar på sig att kontakta Göran Berg för mall för kontraktskrivning för
Glenntown-akter. Mattias skickar ut kontrakt till Michelle och Christy.
11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs den 16:e juni på John Scotts Pubs Linnégatan kl 19.

12. Mötets avslutande
Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
______________________________________________
Mattias Holm

