Mötesprotokoll
TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2016-01-19.
Plats: John Scotts Linnégatan.
Tid: 19:00-21:30.
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. Årsmöte 2016 (28 februari 15:00)

a.) Verksamhetsberättelse och förvaltningberättelse
Sandra skriver verksamhetsberättelse.
Petter skriver förvaltningsberättelse.
Erik skriver revisionsberättelse.
b.) Artistsläpp årsmöte
Samtliga är överens om att årsmötet blir ett bra tillfälle att ge våra medlemmar lite
förhandsinfo kring Glenntown-festivalen 2016.
c.) Övriga punkter till årsmöte
- Låtstuga: Ulf och Bengt vill lämna över facklan för låtstugorna. Fortsättning?
- Sessions: Saknar folk en mellansession sedan John Scott’s försvann?
- Medlemskort: För att minska administration och miljöpåverkan vill vi sluta med
fysiska medlemskort. Detta skulle underlätta avsevärt om vi vill fånga in nya
medlemmar vid våra evenemang.

4. Glenntown 2016
a.) Caitlín, Ciarán & Caoimhín
Samtliga styrelsemedlemmar är överens om att detta är en både bättre och mer
prisvärd akt jämfört med FourWinds och efter att ha räknat igenom vår budget
kommer vi fram till att det kommer att gå runt med nuvarande ekonomi.
Mattias kontaktar Caitlín med besked.

b.) Svante, Tore & Dubé
Samtliga styrelsemedlemmar tycker att vi skall boka trion Svante, Tore och
Sebastién, samt att akten får plats i vår budget.
Sandra kontaktar Tore under veckan.
c.) Spons påminnelse
Ulf kommer att ansöka om sponsring hos Göteborgs stad denna vecka.
Sandra kommer att skicka ansökan till ett tiotal olika fonder på Irland för
kulturevenemang, samt fortsatt kontakt med irländska ambassaden.
d.) Sockerbruket
Det har kommit fram en del dolda avgifter på ett antal tusen i det kontrakt vi har fått
från Sockerbruket. Vi kommer att kontakta alternativa konsertlokaler för jämförelse.
Mattias tar på sig att kontakta Brewhouse gällande tillgänglighet/kostnad.

5. Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp under mötet.

6. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på John Scott's Pub Linné den 16 februari kl 19.

7. Mötet avslutande
Ordförande Sandra Lundquist förklarar
mötet avslutat.

Vid protokollet:
______________________________________________
Mattias Holm

