
2018-08-15 

Protokoll TIMSIG styrelsemöte 

Datum: 2018-08-15 

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 

Björn Persson Mattsson 

Petter Lodmark 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Samtliga styrelsemedlemmar godkänner protokollet från föregående möte. 

 

3. Sessions/låtstugor/workshops 

a) Session-schemat utlagt – när ska vi ha låtstugor och vem tar dem? 

Alla sessions utlagda fram till årsskiftet. 

Låtstugor, preliminärt schema: 

- 26 september: Björn 

- 24 oktober: Ulf, Bengt & Pedda 

- 21 november: Petter & Fred 

- 19 december: Mattias & Edelfeldt 

 

b) Frågan om Beefeater skulle tas upp efter sommaren (Pedda/Ulf?) 

Bordlägger frågan tills ev. behov för fler sessions dyker upp. 

 

c) Övrigt? 

Petter & Ulf kontaktar ABF för en delavstämning av sessions nu i augusti. 

Mattias skickar över sessionhistorik. 

 

4. Glenntown 2018 

a) Workshops – Clement? Eller annan? (Ulf) 

Ulf har pratat med Clement och har fått OK att hålla i dans-workshopen under festivalen! 

TIMSIG sponsrar resa från Estland. 
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b) Sessionband: Fredag – Simon mfl, Söndag – ? 

Fredag: Álainn (SWE) 

Söndag: Oskar Genstrand (SWE) 

 

c) Sponsring: Culture Ireland? (Petter), Tullamore Dew/Comhaltas? (Mattias), Embassy of Ireland? (Ulf) 

Vi har fått sponsring för resekostnader på maximalt 1300 EUR från Culture Ireland. 

Inget hört från Tullamore Dew eller Comhaltas. 

Ulf har pratat med irländska ambassaden och de verkar positivt inställda till sponsring även i år. 

Ulf kollar vidare angående sponsring från Mathilda. 

 

d) Affischer? (Mattias/Ulf/Bengt) 

Mattias fixar original. 

Ulf & Björn sköter kontakt med Ringöns tryckeri. 

Affischer klara till nästa styrelsemöte. 

 

e) Glenntown-ambassadörer? (Bengt/Ulf) 

Bengt & Ulf väljer ut lämpliga Glenntown-ambassadörer och skickar ut material i början av september. 

 

j) Övrig marknadsföring – pressmeddelande etc. 

Lira-annons är ute. 

Facebook-annons startas 11 september och pågår i 1 månad. 

Björn sköter kontakt med GP för pressmeddelande om festivalen + GP-guiden. 

Ulf pratar med Nils Chöler angående radio-intervju med Stefan Livh i P4. 

 

l) Övrigt? 

Preliminär gästlista: 

 - 12 personer Styrelsen 

 - 20 personer Glenntown-ambassadörer 

 - 2 personer Ringöns Tryckeri 

 - 2 personer Karin Rosenberg 

 - 2 personer Sandra Lundquist 

 - 5 personer Sessionband 

 - 2 personer Spike Brewery 

 - 2 personer ABF 

 - 2 personer Irländska ambassaden 

 - 4 personer Workshop-ledare 
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Biljettintäkter från Ticketmaster hittills: 

- 8 140 SEK 

 

5. Övriga frågor 

a) Förfrågan från Serge McGlade-Grando angående marknadsföringssamverkan (Ulf) 

Förslag på att lägga till en länksamling på TIMSIG-hemsidan med övriga festivaler/hemsidor där även denna 

kan vara med. Ingen marknadsföring via Glenntown-hemsidan. 

 

b) Förfrågan från Maria Ryan angående spelningar 27/8 – 6/9 2018 (Ulf). 

TIMSIG har ej möjlighet att arrangera några spelningar under denna period, p.g.a. arbete med festivalen. 

Ulf tipsar om lämpliga ställen för ev. spelningar. 

 

6. Nästa styrelsemöte 

Nästa	styrelsemöte	läggs	på	Haket	den	29:e	augusti	kl	18. 

7. Mötets avslutande – session 

Bengt	förklarar	mötet	avslutat. 


