Mötesprotokoll
för TIMSIG:s årsmöte 2017-03-05.
Plats: John Scott’s Pub Avenyn
Tid: 15:00-17:00.
1. Mötets öppnande samt notering om närvarande medlemmar och åhörare.
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar 11 närvarande medlemmar enligt följande:
Mattias Holm
Bengt Arwidsson
Ulf Duus
Petter Lodmark
Lasse Jödahl
Nils Chöler
Fred Sörensson
Linda Tomkins
Helena Westholm
Per Jonsson
Sten Johansson

2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängd fastställs enligt närvarolista ovan.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Bengt Arwidsson väljs till mötets ordförande och Mattias Holm till mötets sekreterare.

4. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.
Helena Westholm och Nils Chöler.

5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Samtliga närvarande anser att mötet är utlyst på korrekt sätt.

6. Fastställande av dagordningen.
Samtliga närvarande godkänner dagordningen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens
förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
Mattias och Petter presenterar styrelsens verksamhetsberättelse och
förvaltningsberättelse för år 2016. Se bilagor.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Då föreningens revisor Stephan Becker ej kunde närvara på mötet, presenteras revisorns
berättelse av kassör Petter Lodmark. Se bilaga.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner.
a. Glenntown Irish Music Festival 2017
Mattias presenterar Glenntown 2017. Festivalen kommer i år att äga rum på
Musikens Hus under 5-8 oktober med följande akter bokade:
- Hampus Grönberg & Karl Tirén (SWE)
- Quilty (SWE)
- Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O’Brien (IRL)
Caoimhín & Mick kommer att hålla workshop öppet för alla melodiinstrument.
Vi har även planer på att ha en festivalöl även för år 2017.
Inkomna förslag:
- Lista på ambassadörer från andra orter i Sverige/Norden som kan hjälpa till att
marknadsföra festivalen lokalt, där vi själva har svårt att nå ut
- Marknadsföring i god tid i ex. Lira och andra festivalprogram.

b. Sessions
Ulf presenterar de regelbundna sessions som vi kommer att ha under 2017:
- Haket, varannan onsdag (Sessionansvarig: Stephan Becker)
- The Dubliner Östra Hamngatan, varannan lördag (Sessionansvarig: Mattias
Holm)
- Lilla Linné, varannan torsdag (Sessionansvarig: Martin Edelfeldt)
Det uppmärksammas en oro över dåligt uppslutande på Haket det senaste året.
Styrelsen kommer att förlägga sina styrelsemöten i anslutning till Haketonsdagarna, så att vi får en bättre uppslutning.
Låtstugorna tas också upp som en viktig faktor för att hålla deltagarantalet uppe.

c. Låtstugor
Ulf presenterar låtstugeverksamheten som har hållits under 2016.
Ulf, Bengt & Martin har hållit i dessa, tillsammans med Pedda och Hampus på
gitarr.
Vi har beslutat att ha ett uppehåll från låtstugor under våren, p.g.a. intressebrist
att hålla i låtstugorna.
Förslag på att dela upp ansvaret för låtstugorna under året mellan flera ledare, så
att en ledare håller en till två gånger per år, istället för att hålla i alla låtstugor
under ett helt år i sträck.

d. Workshops, konserter
Ulf presenterar vår plan att hålla en irländsk konsert med den irländska
kvartetten Strung i Hagahuset den 18:e maj.
I anslutning till konserten kommer Strung att hålla en workshop för

föreningens medlemmar.
e. Medlemmars motioner
Vi har inte mottagit några motioner från någon medlem.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för kommande
verksamhets/räkenskapsår.
Mattias och Petter presenterar föreningens verksamhetsplan och budget, vilka godkänns
av samtliga närvarande medlemmar. Se bilaga.
Medlemsavgiften kvarstår på 50 kr. Istället för att höja avgiften skall vi sträva efter att
samtliga dryga 70 medlemmar på listan faktiskt förnyar sitt medlemskap (endast ca
hälften av tidigare medlemmar förnyade sitt medlemskap under 2016).
Förslag på att börja använda Swish för att förenkla betalning av medlemskap.
Mattias lägger till denna information på hemsidan och skickar ut information om detta
på Facebook.

12. Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.
Valberedningen, Lasse Jödahl, föreslår att Bengt Arwidsson tar över ordförandeposten
efter Sandra Lundquist, att Fred Sörensson hoppar in som ledamot, samt att övriga
sittande styrelsemedlemmar sitter kvar även år 2017.

13. Nomineringar och val av befattningar på ett (1) år.
a. Föreningens ordförande.
Bengt Arwidsson

b. Föreningens sekreterare.
Mattias Holm

c. Föreningens kassör.
Petter Lodmark

d. Övriga befattningar i styrelsen, 2 ledamöter.
Ulf Duus
Fred Sörensson

e. Valberedning. Minst en person.
Lasse Jödahl

f. Föreningens revisor.
Stephan Becker

14. Mötets avslutande.
Bengt förklarar mötet avslutat.

Sekreterare:
____________________________
Mattias Holm

Justerare 1:

Justerare 2:

____________________________

____________________________

Helena Westholm

Nils Chöler

TIMSIG - Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Ordförande SANDRA LUNDQUIST
Kassör
PETTER LODMARK
Sekreterare MATTIAS HOLM
Ledamot
ULF DUUS
Ledamot
BENGT ARWIDSSON
Styrelsen hade 10 sammanträden under året.
Under hösten avgick Sandra ur styrelsen och ersattes av Bengt Arwidsson som
tillförordnad ordförande.

Övriga förtroendeposter:
Valberedningen har bestått av:
LASSE JÖDAHL
Revisor:
STEPHAN BECKER
Mats Jonsson avgick som revisor och ersattes av Stephan Becker som tillförordnad
revisor.

Verksamhet under året:
SESSIONS:
Under 2016 har föreningen anordnat regelbundna sessions på följande pubar:
- Haket
varannan onsdag
- The Dubliner
varannan lördag
- Henriksberg
varannan torsdag
LÅTSTUGOR:
I samband med våra sessions på Haket har föreningen under 2016 anordnat låtstugor en
gång per månad.
Under dessa kvällar har utvalda låtset lärts ut och sedan spelats in och publicerats i
föreningens tunebook på vår hemsida, www.timsig.se.

GLENNTOWN:
9-11:e september anordnade föreningen vår irländska festival Glenntown Irish Music
Festival. Festivalen lockade under helgen flera hundra besökare och konsertkvällen på
Musikens Hus invigdes av Irlands ambassadör.
Under festivalen arrangerades följande:
- Sessions på Henriksberg, Haket och John Scott’s Avenyn
- Workshop i irländskt låtspel med Caitlín Nic Gabhann & Ciarán Ó Maonaigh
- Workshop i irländskt gitarrspel med Caoimhín Ó Fearghail
- Workshop i irländsk set dance med Clement McKay
- Workshop i irländsk sång med Catherine MacHale
- Session-konserter med Mountain Dew och Strangs and Stout
- Konserter på Brewhouse med:
o Svante, Tore & Sébastien (SWE/CAN)
o Caitlín & Ciarán with Caoimhín Ó Fearghail (IRL)
o Andy Irvine (IRL)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Föreningens verksamhetsområde är att sprida och utöva Irländsk
musik och kultur. Räkenskapsåret omfattar 2016-01-01 till 201612-31.
Den största ekonomiska händelsen för föreningen har varit
Glenntown festivalen. Styrelsen budgeterade för en ökad
omsättning för 2016 års festival och att föreningens ekonomiska
överskott skulle användas. Utfallet blev en intäkt på 65 381,65 kr
och en utgi på -129 463,27 kr. Bortsett från verksamhetsstöd från
ABF så ökade festivalens intäkter från betalande besökare från år
2015 till 2016 med ca 15 120 kr.
Festivalens intäkter bestod förutom biljettförsäljning och
workshopavgi er också ekonomiskt stöd från Culture
Ireand. Festivalens största kostnader var artisternas gage och
omkostnader samt lokalhyran för Brewhouse.
Med föreningens medlemsintäkter, verksamhetsstöd och övriga
intäkter så blev årets omsättning och intäkt 30 030 kr. Och
föreningens sammanräknade utgi er 66 879,87 kr. Resultatet för
2016 blev 36 849,87 kr.
Föreningens tillgångar är 35622,19 kr, som nns på föreningens
bankkonton i SEB. Föreningens ekonomi har redovisats i ett
förenklat årsbokslut med Balansräkning och Resultaträkning.
Föreningsverksamheten förväntas fortsätta med samma omfattning
på workshops, spelningar och sessions under 2017.
Glenntown festivalens utveckling med ett stigande antal besökare
sedan starten 2014 förväntas i år kunna fortsätta på samma positiva
sätt med workshops och musikakter med hög kvalitet.
TIMSIG c/o Petter Lodmark Hästeviksgången 18 426 71 Västra
Frölunda www.timsig.se

TIMSIG - Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Sessions:

Vi har för avsikt att hålla igång följande regelbundna sessions under året:
- Haket
varannan onsdag
- The Dubliner
varannan lördag
- Lilla Linné
varannan torsdag

Låtstugor:

Våra låtstugor på Haket kommer att ha ett uppehåll nu under våren, men vår plan är att
fortsätta med denna verksamhet igen till hösten.

Konsertkväll:
Vi har för avsikt att arrangera en konsertkväll i maj månad med irländska kvartetten
Strung. I samband med detta vill vi arrangera en låtstuga/workshop för föreningens
medlemmar.

Festival:

Föreningen kommer under året att arrangera en fjärde upplaga av vår festival Glenntown
Irish Music Festival.
Datum för festivalen är 5-8:e oktober och den kommer att hållas på ett flertal pubar samt
lördagskonsert på Musikens Hus.
Under festivalen har vi liksom tidigare år för avsikt att arrangera ett flertal sessions,
workshops i irländskt låtspel, sång och dans, samt ett flertal konserter under helgen.
Bokade akter för lördagskonserten på Musikens Hus är:
- Hampus Grönberg & Karl Tirén (SWE)
- Quilty (SWE)
- Caoimhín Ó Raghallaigh & Mick O’Brien (IRL)

