2017-04-26
Mötesprotokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2017-04-26
Tid: 18.00 – 19.30
Plats: Haket
1. Mötets öppnande, närvaro
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:
Mattias Holm
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Fred Sörensson
Petter Lodmark
2. Föregående mötesprotokoll
Sekreterare Mattias Holm läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av mötet.
3. Glenntown 2017
a. Avstämning: Text och bilder till hemsidan - artister (Mattias, Ulf)
Mattias har uppdaterat Glenntown-hemsidan med all ny info.
Även Facebook-event för festivalen är skapat.
b. Avstämning: Lira-artikel (Mattias)
Mattias har varit i kontakt med Sunniva på Lira och givit all nödvändig info inför artikeln.
c. Avstämning: Glenntownambassadörer (Ulf)
Ulf presenterar sitt förslag på upplägg för detta.
Styrelsen är enig om att det är ett bra förslag.
Ulf och Bengt delar upp detta arbete och kontaktar vederbörande.
d. Avstämning: Festivalöl (Ulf)
Ulf har kontaktat Beerbliotek och inväntar återkoppling från dem.
e. Sponsring – är det aktiviteter på gång?
Ulf kontaktar irländska ambassaden angående sponsring av festivalen år 2017.
Förslag på andra potentiella sponsorer:
- Jameson
- Guinness
- Spar Hotel
- Culture Ireland
- Comhaltas
4. Andra aktiviteter
a. Avstämning: workshop på Haket med Mary och Lucia 10 maj (Ulf?)
Workshop utlagd på hemsidan och delad på Facebook.
b. Avstämning: konsert 18 maj på Viktoriahuset med Strung (Ulf)
Konsert utlagd på hemsidan och delad på Facebook.
Fred har fixat affisch som Petter tryckt upp. Affischering sker i nästa vecka på väl utvalda
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ställen.
Ansvarsfördelning under konsertkvällen utförs på nästa styrelsemöte.
c. Avstämning: The Armagh Rhymers (Petter)
Petter återkopplar och avböjer deras förfrågan.
5. Årsmötet 2017
a. Avstämning: Uppföljning protokolljustering. Helena Westholm och Nils Chöler
protokolljusterare (Ulf)
Mattias har justerat protokollet enligt protokolljusterarnas önskemål.
Ulf ser till att samtliga skriver under protokollet under kvällen.
6. Sessions
a. Hur ska vi hålla uppe deltagandet i Haket-sessions (alla)
Styrelsen anser att vi behöver dra igång låtstugeverksamheten igen för att hålla uppe
deltagarantalet.
Utöver detta förlägger vi våra styrelsemöten i anslutning till Haket.
b. Plan för låtstugor under hösten med rullande schema (alla)
Förslag på lärare:
- Ulf, Bengt, Pedda
- Mattias, Norvenius, Hampus
- Petter, Fred, Lasse
- Ralf, Edelfeldt
Förslag på datum:
- 13 september
- 11 oktober
- 8 november
- 6 december
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.
8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 10 maj kl 18.
9. Mötets avslutande – session på Haket
Bengt förklarar mötet avslutat.

