2018-05-23
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2018-05-23
Tid: 18.00 – 20.00
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
Björn Persson Mattsson
2.

Föregående mötesprotokoll

Samtliga styrelsemedlemmar godkänner protokollet från föregående möte.
3.

Sessions/låtstugor/workshops
a)

Crippas Café, Beefeater?

Förslaget om Crippas läggs ned.
Frågan om Beefeater bordläggs till efter sommaren.
4.

Glenntown 2018
a)

Artister - kontraktläge (Mattias), boende (Ulf), transporter (Mattias)
Alla kontrakt påskrivna, alla boenden och alla flygbiljetter bokade.
Ulf och Fred ansvarar för upphämtning på flygplatsen.

b)

Hemsida – synpunkter fr. styrelsen
Följande uppdaterat:
Hemsida + Facebook + Instagram + Musikens Hus

c)

Irish Embassy lördag em och natt? (Mattias/Ulf)
Ulf har bokat detta och fått OK till 3 sessions på Irish Embassy under festivalen.

d)

Workshops – MacHale OK, Clement? Eller annan? (Ulf)
MacHale har gett OK. Osäkert kring Clement. Ulf kollar vidare.
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e)

No 1 Guitarshop – något nytt?
Paddy Lawless & Joel Andersson har gett OK.
Martin Edelfeldt & Ralf Nyrén har gett OK.

j)

Festivalöl – avstämning (Mattias/Ulf)

Ulf och Mattias har pratat med Spike som vill göra en festivalöl även 2018.
Samtliga aktuella pubar är OK att ta in festivalölen.
Totalt rör det sig om ca 50 backar (~528 liter).
Förslag på öl är en Glenntown Pils (~5%) på 44 cl-burk.
Vi behöver minst 1000 burkar för att kunna trycka etikett, resten på fat.
Spike ger oss 10%, styrt till Musikens hus, vilket resulterar i att vi får 5 backar artistöl till lördagen.
l)

Övrigt?

Sessionband:
- Fredag: Simon Ericson har tackat ja till att dra ihop ett band
- Söndag: Genstrand & MacHale?
Sponsring:
- Petter söker sponsring från Culture Ireland.
- Mattias har ej fått återkoppling från Tullamore Dew eller Comhaltas
- Irish Embassy har utryckt önskan om att sponsra festivalen. Ulf kollar detta vidare! På exempelvis marknadsföring
lägger vi idag 15 000 SEK, så där finns utrymme för sponsring.
- Mathilda af Mollösund vill ev. sponsra festivalen om TIMSIG bidrar med musiker till deras afterworkseglingar.
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5.

Övriga frågor
a)

Afterworkseglingar med Matilda från Mollösund - avstämning (Ulf)
Ulf har kontakt med Karin. Första segling blir inom några veckor.

b)

Övrigt?
Quilty:
- Dag Westling har hört av sig och kollat intresse för att medarrangera en spelning våren 2019.
Föreningen har begränsad möjlighet att lägga tid på övriga arrangemang, Mattias kollar vidare om detaljer.
Det medarrangemang som TIMSIG eventuellt skulle kunna bidra med är:
- Fri tillgång till mindre konsertlokal i Viktoriahuset, max 80 personer.
- Marknadsföring i TIMSIG:s kanaler
- Sätta ihop ett lokalt förband
Om ovanstående ej skulle vara tillräckligt rekommenderar vi dem att istället kontakta Folkmusikkaféet som
medarrangör.

6.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 15:e augusti kl 18.
7.

Mötets avslutande - session

Bengt förklarar mötet avslutat.

