
Dagordning för TIMSIG:s styrelsemöte 2013-09-04. 
   
Plats för mötet: Dubliner vid Järntorget. 
Tid för mötet: 18:00 onsdagen den 4/9. 
  
  
  
1.      Mötets öppnande och notering om närvarande styrelsemedlemmar. 
  
 David Odlöw, Eoin Ó Broin, Andreas Bladh, Mats Jonsson, Mattias Holm. 
  
  
2.      Notering av protokoll. 
  
 Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte. 
  
  
3.      Låtstugor och workshops. 
  
 Styrelsen beslutar att kolla upp möjligheten att fortsätta att hyra ABF-lokalen på Järntorget, 
även under hösten. Förutsatt att lokalen är ledig kommer vi påbörja aktivitet där i form av 
sångstugor med Sandra Lundquist som ledare. 
Intresse av såväl deltagare som ledare för workshops I fiol, komp och whistle kommer att kollas 
upp och isåfall också planeras in. Det beslutas att workshopsen skall vara gratis för föreningens 
medlemmar. 
  
4.      Nya sessionställen och provspelningar. 
  
 Våra sessions på Haket och The Dubliner fortsätter som tidigare. 
Nytt potentiellt sessionställen som tas upp som förslag är Jameson på Avenyn. Förslag att 
“intermediate”-sessions hålles där på tisdagar, alternativt söndagar. Andreas tar på sig att kolla 
upp detta vidare. 
  
  
5.      Samhain  -  Keltisk konsert/festival, den 31/10 på Musikens Hus. 
  
Styrelsen beslutar att TIMSIG skall arrangera en keltisk konsert/festival under den irländska 
högtiden Samhain. Lokal för ändamålet beslutas till Musikens hus och det hela kommer 
arrangeras tillsammans med GIG (Gothenburg Irish Group). Andreas har kollat upp priser och 
har då fått offert på 8500 för lokalhyra inklusive dörrvakter, kassör etc, vilket har godkänts av 
styrelsen. Möjligheten för sponsring av ABF kollas upp.  
  
6.      Irish Day den 22/9 på Dubliners, Järntorget. 
  
The Dubliner, Järntorget anordnar en Irish Day I samband med football-final och TIMSIG 
kommer då att hålla en session från kl 18 och framåt. 



  
7.      Tid och plats för TIMSIG:s höstmöte. 
  
Förslag läggs fram om att kombinera höstmötet med TIMSIGs julfest. 
  
8.      Valberedning och revisionsfrågor. 
  
 Förslag på att ta in extern revisor läggs fram. Uppskattat pris för detta är ca 2000 kr. Andreas 
kollar med ABF huruvida möjlighet till sponsring finns. Styrelsen godkänner enhälligt förslaget. 
  
9.      Övriga frågor. 
  
 Inga övriga frågor togs upp på mötet.  
  
10.    Mötets avslutande. 
 
 Andreas förklarar mötet avslutat.	


