2017-04-12
Kallelse till TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2017-04-12
Tid: 18.00 – 19.30
Plats: Haket
DAGORDNING – förslag
(Ansvariga enligt förra styrelsemötet eller i annan ordning anges i förekommande fall inom parentes)
1. Mötets öppnande, närvaro
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:
Mattias Holm
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Fred Sörensson
2. Föregående mötesprotokoll
Sekreterare Mattias Holm läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av mötet.
3. Styrelsens konstitution
Ordförande: Bengt Arwidsson
Kassör: Petter Lodmark
Sekreterare: Mattias Holm
Ledamot: Ulf Duus
Ledamot: Fred Sörensson
E-postadresser för timsig.se, samt hemsidan är uppdaterad enligt ovanstående.
4. Glenntown 2017
a. Avstämning kontrakt (Mattias)
Musikens Hus: Klart
Quilty: Klart
Butlers of Glen Avenue: Klart
Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O’Brien: Ej svar
b. Avstämning åtgärder (Ulf)
Quilty och C&M är kontaktade gällande text och bilder till hemsidan+Facebook.
Ulf kontaktar Butlers angående text och bilder.
Mattias kontaktar Sunniva på Lira angående artikel om festivalen.
Ulf ansvarar för att kontakta ett gäng ”Glenntown-ambassadörer” från olika städer i
Sverige och Norden för att bättre nå ut till dessa, eftersom befintlig marknadsföring
(affischering och Facebook) främst når ut till Göteborg med omnejd. Eventuellt två
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fribiljetter som kompensation. Ulf tar fram förslag till nästa möte.
c. Avstämning Festivalöl (Ulf)
Ulf kontaktar följande bryggerier och kollar ev. intresse om att brygga vår festivalöl:
- Beerbliotek (A Moment of Clarity Session IPA, Bobek Citra APA)
- 20 backar (480 flaskor).
Alternativa bryggerier:
- Spike Brewery
- Bearded Rabbit
- All In Brewing
- Vega
5. Andra aktiviteter
a. Avstämning konsert med Strung (Ulf)
Ulf har tagit fram förslag på poster. Fred fixar en digital sådan och skickar till Petter för
utskrift.
Mattias lägger ut information om konsert + workshop på hemsidan och Facebook.
b. The Armagh Rhymers
Förslag har kommit in om TIMSIG vill anordna en konsert med The Armagh Rhymers.
6. Årsmötet 2017
a. Uppföljning protokolljustering. Helena Westholm och Nils Chöler protokolljusterare.
Ulf fixar detta till nästa möte.
b. Uppföljning styrelseinformation på hemsidan (Mattias)
Hemsidan är uppdaterad med ny styrelseinformation.
7. Övriga frågor
På nästa styrelsemötet vill vi lyfta följande:
- Hur vi skall hålla uppe deltagarantalet på våra Haket-sessions, då det rapporterats att detta
sjunkit senaste året.
- Plan för låtstugor under hösten med rullande schema för låtstugeansvarig.
8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 26 april kl 18.
9. Mötets avslutande – session på Haket
Bengt förklarar mötet avslutat.

