
Mötesprotokoll 
	
	

TIMSIG	styrelsemöte 
Datum:	2017-01-18 
Plats:	Haket	Pub 
Tid:	18:00-20:00 
 
 
1.	Mötets	öppnande	samt	notering	av	närvarande	styrelsemedlemmar 
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande: 
 
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.	Glenntown	2016	
a.	
Petter går igenom föreningens och festivalens ekonomi för verksamhetsår 2016.	
	
4.	Glenntown	2017	
a. Artistläget	–	kontrakt?	Inledande	band?	
Två huvudakter är muntligen bokade. Mattias tar fram förslag på kontrakt för båda akterna 
och skickar ut. Mattias kontaktar samtidigt Musikens Hus angående kontraktsskrivning och 
kontrollerar också om vi är bundna till att använda Ticnet som biljettombud. 
Ulf kontaktar lokala musiker angående öppningsakt + sessionband. 
 
b. Workshops	–	fiol/pipes/sång/dans 
Lördags-workshop i instrumentspel hålls av Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O’Brien. 
Sång- och dans-workshops hålls på söndagen av Catharine MacHale respektive Clement 
McKay. Ulf kontaktar båda dessa angående deltagande på festivalen 2017. 
Petter kontaktar ABF angående workshop-lokaler. 
 
c.	Sessions	med	inledande	konserter:	Fredag	Henriksberg	nere,	Lördag	
Haket,	Söndag	John	Scotts	Avenyn	–	Vem	bokar?	
Ulf kontaktar Henriksberg och Haket. Mattias kontaktar John Scott’s. 
 
d. Festivalöl	(Ulf)	
Mattias kollar med Lars Öbom angående förslag på lokalt Göteborgs-bryggeri för 2017 års 
festivalöl. 
Beerbliotek, Poppels, Spike? 
APA, Irish Red Ale? Session-styrka ca 4-4,5% 
 
	



e. Ekonomi	–	preliminär	avstämning	intäkter/kostnader	(Petter)	+	
biljettförsäljningsfrågan	(Petter/Mattias)	
Petter har tagit fram en preliminär budget som vi gick igenom gemensamt. 
Petter kontaktar Nortic Biljetter angående biljettförsäljning som alternativ till Ticnet. 
 
f.	Marknadsföring	–	finns	nya	tankar?	
- Artikel i GP 
- Radio 
- Gigguide, festivalinfo etc. 
- Medlemsutskick 
- Facebook Ad: 6000 SEK 
- Affischering: 4000 SEK 
 
Total budget för marknadsföring: 
10 000 SEK 
 
5.		
a.	Venues	–	Henriksberg/Linné?	
Test på nytt sessionställe Kastello, tisdag 24 januari, ev. ersättare till Henriksberg.	

b.	Ansvariga	
Stephan Becker tar över som sessionledare på Haket. 
Mattias fortsätter som sessionledare på The Dubliner. 
Martin Edelfeldt ansvarar för Kastello.	
	
c. Låtstugor	–	fortsätter	Martin	N	eller	blir	det	uppehåll?	(Ulf)	
Vi tar ett uppehåll från låtstugor under våren. 
	
6.	Andra	aktiviteter	
a.	Workshops?	
För att kunna lägga fokus på Glenntown-festivalen skjuter vi på TIMSIG-workshops till nästa 
år. 
	
b. Konserter?	–	ABFs	lokal	(500	kr/3	tim)?	
Konsert med Strung i maj. Ulf pratar med dem om detaljer. 

c. Styrelsespelning	24	februari	för	Letsegården	–	förberedelser?	
2x45 min. Gage: 6000 SEK, efterskänker till TIMSIG/Glenntown. 
Deltagande musiker: Mattias, Ulf, Bengt, Petter, Pedda. 
Rep hos Ulf tisdag 21 februari.	
	
7.	Årsmöte	2017	
a. John	Scotts	Avenyn	5	mars	kl	15.00	
Mattias ringer och kollar om datum fungerar för John Scott’s.	
	
	
	



b.	Kallelse	per	mail	(ut	senast	25	februari)	–	vad	ska	bifogas?	Vem	skickar	
ut?	
Bengt och Mattias skickar ut kallelse till årsmöte. 

c. Verksamhetsberättelse	(Mattias?),	förvaltningsberättelse	(Petter?)	och	
revisionsberättelse	(?)	
Mattias fixar verksamhetsberättelse. 
Petter fixar förvaltningsberättelse. 
Mats fixar revisionsberättelse. 

d.	”Fastställande	av	verksamhetsplan	samt	budget	och	medlemsavgift	för	
kommande	verksamhets-/räkenskapsår”	–	Presenterades	vid	årsmötet	
förra	gången	–	förbereds	till	nästa	styrelsemöte?	
Mattias fixar verksamhetsplan. 
Petter fixar budget för år 2017. 

e.	Styrelse	och	revisor	–	förslag	till	ersättare	för	Sandra?	Ordförande?	
Revisor?	
Sittande styrelsemedlemmar vill vara kvar även för nästa verksamhetsår. 
Styrelsen diskuterar förslag till de vakanta postarna och delger dessa till valberedningen. 

f.	Styrelsen	betala	medlemsavgift!	(Påminnelse	till	övriga	vid	kallelsen	till	
årsmötet.)	
Samtliga styrelsemedlemmar betalar medlemsavgift under veckan.	

8.	Övriga	frågor	
Inga övriga frågor dök upp.	
	
9.	Nästa	styrelsemöte	
Nästa	styrelsemöte	läggs	på	Haket	den	15	februari	kl	18.	
	
10.	Mötets	avslutande 
Bengt	förklarar	mötet	avslutat.	

	

 

Vid protokollet: 

______________________________________________ 
                                                   Mattias Holm 


