Mötesprotokoll
TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2015-08-18.
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
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Petter Lodmark

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

3. Fotografering till hemsidan
Fotografering genomfördes av samtliga styrelsemedlemmar till den nya
hemsidan.
4. Glenntown avstämning
a.) Trycksaker
Mattias har hämtat ut 400 st flyers och 100 st A3-affischer, sponsrat av
Ringöns Tryckeri. Programbladen är ej tryckta ännu, då alla lokaler ej är
bestämda än!
b.) Affischering/programblad
Affischering görs tisdagar 1 september, 8 september, 15 september.
Ulf tar på sig att affischera i Östra Göteborg: Korsvägen, Valand, Avenyn,
Centralen, Brunnsparken.
Sandra tar Majorna och Frölunda.
Bengt tar Linné, Haga, Järntorget och Chalmers.
Petter tar Kungsten och Hisingen/Lindholmen, Hjalmar
Brantingsplatsen.
Mattias tar på sig att affischera på sessionlokaler och Musikens Hus.

c.) Ansvarsfördelning under festivalen
- Fredag:
Ulf hämtar Michelle och Laoise på centralen kl 17:20.
Bengt hämtar Jan Ekedahl på flyg.
Petter tar med beachflagga till fredagssessionen.
- Lördag:
Mattias och Sandra ansvarar för att öppna ABF-lokalen 09:30.
Petter tar med beachflagga till ABF.
Ulf hämtar workshop-ledarna på hotellet och kör till ABF.
Bengt kör Janne till ABF.
Sandra stänger igen ABF.
Ulf ansvarar för att CHB soundcheckar 14:30-15:30.
Ulf ansvarar för att sätta upp Glenntown-backdrop på scen.
Bengt ser till så att Ekedahl och O'Leary är på soundcheck kl 15:3016:30.
Petter kör Michelle & Laoise till soundcheck 17:00-18:00.
Petter tar med beachflagga till Musikens Hus.
Ulf tar hem backdrop.
Mattias och Sandra tar hem beachflagga.
- Söndag:
Mattias och Sandra öppnar ABF 09:30, samt sätter upp beachflagga.
Sandra stänger ABF och tar med beachflaggan till Dubliner.
Ulf är på Dubliner strax före lunchkonserten.
d.) Ticnet
- avstämning
Mattias går igenom Ticnet-försäljning.
-biljettförsäljning
4 workshop-deltagare.
8 konsertbiljetter.
e.) Irländska ambassaden
Petter kontaktar ambassaden telefonvägen så snart som möjligt gällande
både 2014 och 2015 års sponsring. Petter kollar också möjligheten att få
hit irländska ambassadören för att inviga festivalen, som han gjorde
förra året.
5. Allégården 4/9
Följande musiker föreslås till spelningen på Allégården:
Ulf, Sandra, Bengt, Lasse, Norvenius, Pedda.

Ulf tar på sig att stämma av med samtliga ovanstående.
6. Läckö Slott 17/10
Vi har fått in en förfrågan om spelning på 50-årsfest på Läckö Slott. Gage
6000 SEK till föreningen/festivalen. Reseersättning för 1 bil.
Följande musiker föreslås:
Mattias, Sandra, Petter och Pedda.
Sandra tar på sig att stämma av med ovanstående.
7. The Dubliner session
Mattias har haft möte med Umit, nya ägaren på The Dubliner.
Vi har bokat in sessions varannan lördag, 13-16, ena veckan på
Järntorget, andra på Östra Hamngatan. Samma deal som tidigare, 2 öl +
mat per person gäller. Antal musiker har kommit överens till 6-7
musiker per gång.
Mattias tar som tidigare på sig rollen som sessionansvarig och drar ihop
ett lämpligt gäng.
8. John Scott´s
a.) Ny sessionansvarig
John Scott's Avenyn är dubbelbokat under festivalen, så vi behöver flytta
fredagen till annan lokal. Henriksberg föreslås. Sandra kollar med Henke
på torsdag och återkommer.
Vi har även kollat angående sessions under hösten, men de vill inte boka
in något än, eftersom de inte har planerat sin kalender än. Med andra ord
osäkert om sessions här kommer att fortsätta.
Nils avsäger sig sin roll som sessionansvarig.
Sandra tar över som tillfällig sessionansvarig fram tills någon ny hittas.
Karl Tirén som flyttar till Göteborg inom kort tas upp som permanent
förslag.
9. ABF
Sandra har jagat vår kontaktperson Peter Dahlin på ABF senaste
månaderna utan resultat. Vi beslutar att vi istället kontaktar vår
sekundära kontakt Annelie och föreslår att hon tar över som primär
kontaktperson, eftersom vi måste kunna ha ett tight samarbete med ABF
med tanke på sessions och festival etc.
Sandra ringer Annelie imorgon och föreslår detta.
10. Övriga frågor?

Petter tar upp att saldot på TIMSIG-kontot är 43 960 SEK.
Mattias ansvarar för Facebook-annonsering för Glenntown.

4-18 september. Budget 2000 SEK.
Ulf kollar med GP angående annons, samma layout som poster. Budget 5000 SEK.
Sandra och Ulf kollar upp om vi kan få någon recensent till festivalen.
Sandra kontaktar konferencierer Nils och Catherine. Kollar samtidigt med Nils
angående radiotid i SR som vi fick förra året.

11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs den 14 september på John Scotts Pub Linnégatan kl 19.

12. Mötets avslutande

Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
______________________________________________
Mattias Holm

