Mötesprotokoll
TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2015-06-16.
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
Ulf Duus
Bengt Arwidsson

2. Föregående mötes protokoll

Sekreterare Mattias Holm läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av
mötet.

3. Glenntown

a. Ticnet samt biljettkostnader
Samtliga närvarande är överens om att vi bör anlita Ticnet för vår biljettförsäljning,
såväl workshop- som konsertbiljetter.
Följande biljettpriser och paket föreslås:
1. Lördagskonsert: 195 SEK + 20 SEK serviceavgift
2. Fiol-workshop: 495 SEK + 35 SEK serviceavgift
3. Gitarr-workshop: 250 + 25 SEK serviceavgift
Paketpris:
1+2: 595 SEK + 40 SEK serviceavgift
1+3: 350 SEK + 30 SEK serviceavgift
Texter om festivalen samt artister behöver tas fram till både glenntown.se och Ticnet.
Sandra håller kontakt med Ticnet.

b. Michelle och Laoise (resor + kontrakt)
Laoise har skickat förslag på ]lyg+tåg (Aer Lingus via Köpenhamn). Totalpris för detta
landar på ca 5500 SEK, vilket är billigare än vad vi budgeterar för. Samtliga
närvarande godkänner att detta bokas. Mattias stämmer av med Michelle och Laoise.
Boende för samtliga musiker (totalt 3 hotellrum): Ulf har pratat med Göran Berg
angående hotellrum på Star vid Chapmans torg, där vi kan få subventionerat pris.
Vad gäller Michelle O'Brien och Laoise Kelly kommer kontraktsmall från Göran Berg
att användas. Ulf tar på sig att läsa igenom mallen och korrigera efter våra behov. Ulf
skickar kontrakt till Mattias som läser igenom och därefter skickar vidare till Laoise
för påskrift.
c. Musikens hus möte
Musikens hus ringer Sandra imorgon för att boka in ett möte för påskrivande av
kontrakt.
d. Lokalbokningar
Sandra kollar med samtliga pubar angående sessions under festivalen.
Mattias bokar in extra ABF-lokal på söndag, så att vi kan köra dans- och sångworkshop parallellt!
e. Jan Ekedahl (Bengt)
Bengt har tagit fram förslag för resa för Jan Ekedahl, totalt 1570 SEK, vilket godkänns
av styrelsen.
Bengt har tagit fram kontrakt för Jan Ekedahl och Christy O'Leary. Mattias skriver på
och Bengt skickar vidare till vederbörande för påskrift.
f. Sponsorer

Petter har pratat med Andreas och tyvärr verkar det som om de €1600
som vi skulle fått förra året har brunnit inne, då Andreas ej har hunnit
skickat någon faktura till dem under 2014.
Sandra kollar med Catherine MacHale om hon kan kontakta irländska
ambassaden angående sponsring för Glenntown 2015.
Mattias kontaktar Ringöns tryckeri som sponsrade oss med
tryckmaterial förra året. Deadline för ]lyers är augusti, så att vi kan ha
med dessa på de promotionspelningar som vi kommer att ha innan
festivalen.

4. Kulturkalaset förfrågan (Bengt)
Vi har fått ett erbjudande att spela på Kronhusbodarna under
Kulturkalaset för att marknadsföra Glenntown-festivalen. Samtliga är
överens om att vi bör tacka ja till detta. Förslag: fredag 14 augusti,
17:00-21:00. Vi föreslår att 2h
5. Kontrakt Allégården
Sandra skickar in påskrivet kontrakt för spelning på Allégården 4
september 2015. Överenskommet gage är 5000 SEK som vi fakturerar
dem.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs den 18:e augusti på John Scotts Pubs Linnégatan kl 19.

8. Mötets avslutande
Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
______________________________________________
Mattias Holm

