Mötesprotokoll
TIMSIG styrelsemöte
Glenntown avstämning
Datum: 2015-09-29.
Plats: Dubliner, Östra Hamngatan.
Tid: 19:00-21:00.
1. Mötets öppnande samt notering av närvarande styrelsemedlemmar
Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet öppnat och noterar närvarande
styrelsemedlemmar enligt följande:
Sandra Lundquist
Mattias Holm
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Petter Lodmark

2. Föregående mötes protokoll

Sekreterare Mattias Holm läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av
mötet.

3. Ekonomi
a.) avstämning
Petter går igenom festivalens ekonomi. Som det ser ut med den sponsring vi fått från
ABF, Irländska Ambassaden och Ringöns Tryckeri landar vi preliminärt på ett
positivt resultat på +10 000 SEK.
Utan sponsring skulle vi landat på -25 000 SEK, med andra ord utgör sponsringen
helt klart en essentiell del för att festivalen skall vara genomförbar.
Antal festivalbesökare:
Musikens Hus: 150 st
Instrument-workshops: 22 st
Gitarr-workshop: 8 st
Sång-workshop: 7 st
Dans-workshop: 2 st

4. Ticnet
a.) Utvärdering

Samtliga styrelsemedlemmar är överens om att biljettförsäljning via Ticnet har
fungerat utmärkt. Allt från delgivning av besökslistor till utbetalning av intäkter har
fungerat mycket bra. Alla är eniga om att Ticnet underlättar avsevärt oss och bör
användas även vid kommande evenemang.

5. Ansvarsfördelning
a.) Utvärdering

Överlag har ansvarsfördelningen fungerat bra under helgen.
Att tänka på nästa år är följande under lördagskonserten för att hålla nere på spring
fram och tillbaka:
- Förbered ev. skivförsäljning redan innan publikinsläpp, så att bord och säljansvarig
är på plats.
- Logeansvarig (vatten, öl etc) som håller koll på att allt finns i logen och artisterna är
nöjda.
- Bättre planering av mat för artisterna, en utsatt tidpunkt, eftersom Musikens Hus
personal nu fick springa och öppna flera gånger under kvällen.
- Förbereda Spotify Premium-konto och spellista att spela innan konserten börjar. Nu
blev det tyst första minuterna under insläppet.
- Bättre genomgång med Musikens Hus beträffande biljettpriser. Nu fick vi förmedla
dessa på plats i sista stund.

6. Programpunkter
a.) Utvärdering

I det stora hela kändes det som att programmet var bra planerat.
Flertalet deltagare på sång- och dans-workshopsen tyckte dock att det var oturligt att
dessa krockade, då de gärna hade velat gå på båda. Vore en bra idé att lägga dessa
efter varandra nästa år, även om dansen skulle krocka med Dubliner-sessionen.
Förslagsvis kan man ha lunchkonsert även nästa år, så att sång- och dansworkshopdeltagarna kan äta lunch och lyssna på Dubliner-konserten samtidigt.
Öppningskonserterna innan sessions var ett uppskattat tillägg mot förra året och
känns som en permanent punkt även för kommande år.
Förslag på att endast köra en akt med huvudartisterna, eftersom en del hade
synpunkter på att det blev för utdraget med 2 x 45 min.
En del har också nämnt att lördagens instrument-workshop på 2 x 3h är i längsta
laget. Vi bör utvärdera om vi skall korta ner workshop-tiden och köra mer effektivt
med färre pauser.
Vi hade även lite kort lunchpaus och fick senarelägga eftermiddags-workshopen
p.g.a. detta. Ett förslag till nästa år är att se till att förbeställa lunch på The Dubliner
redan på morgonen när alla är samlade, så att man kan hålla nere väntetiderna.
Även datumen i mitten september kändes bättre än förra året, som låg två veckor
tidigare.

7. Fortsatt styrelseengagemang
Halva verksamhetsåret har nu gått och samtliga styrelsemedlemmar är nöjda med
styrelsearbetet och festivalplanerandet som genomförts. Ansvarsfördelningen känns
tydlig och samarbetet har varit gott. Som det ser ut nu vill alla fortsätta sina uppdrag
även under 2016.

8. Glenntown 2016
Med tanke på festivalens framgång 2015 är alla eniga om att vi vill arrangera en
festival även 2016. Även budgeten har gått plus, så länge vi kan få fortsatt sponsring
till nästa år.
Prel. datum för nästa år är samma helg som i år, dvs. 16-18 september.
Uppstartsmöte av Glenntown 2016 planeras in till nästa styrelsemöte.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor dök upp under mötet.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs på John Scott's Pub Linné den 27 oktober kl 19.

11. Mötets avslutande

Ordförande Sandra Lundquist förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
______________________________________________
Mattias Holm

