Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2017-06-07
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Haket
1. Mötets öppnande, närvaro
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:
Mattias Holm
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Fred Sörensson
Petter Lodmark
2. Föregående mötesprotokoll
Sekreterare Mattias Holm läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av mötet.
3. Avstämning Strung-konserten
Konsertkvällen blev mycket lyckad och konsertlokalen blev helt fylld.
Vår förhoppning är att kunna genomföra fler konsertkvällar av den här typen.
4. Glenntown 2017
a. Avstämning: Glenntown-ambassadörer (Ulf, Bengt)
Ulf och Bengt har tagit fram ett utkast på utskick till de styrelsen vill utse till Glenntownambassadörer. Samtliga styrelsemedlemmar godkänner utkastet. Ulf och Bengt ser till att
dessa skickas ut i nästa vecka.
b. Avstämning: Festivalöl/etikett (Ulf, Mattias)
Ulf och Mattias har varit på Spike Brewery och presenterat idén om en festivalöl, vilket de
ställde sig mycket positiva till. Vi har kommit överens om totalt 30 backar av deras Passion
Session IPA enligt följande fördelning:
- Henriksberg: 4 backar
- Haket: 12 backar
- Musikens Hus: 14 backar
Om Spike Brewery ger 10% rabatt på dessa 30 backar, kan vi få loss 3 backar artistöl till
Musikens Hus.
Styrelsen väljer ut bild inför öletikett. Mattias och Lars Öbom tar fram utkast och delger
detta på Facebook i nästa vecka.

c. Avstämning sponsring (Ulf, Mattias)
Irländska ambassaden har återkopplat att de är intresserade av att sponsra vår festival
även i år. Utöver detta kan vi även söka sponsring hos Culture Ireland. Irländska
ambassaden kan täcka lokalhyra, medan Culture Ireland täcker resekostnader.
Ulf och Petter söker sponsring hos dessa i nästa vecka.
d. Sessionställen under festivalen (Ulf)
Vi har beslutat att förlägga torsdagssessionen på Haket istället för Basic, eftersom de har
bättre möjligheter att erbjuda vår festivalöl.
5. Sessions
a. Plan för låtstugor under hösten med rullande schema (se förslag nedan)
Bordläggs till nästa möte.
b. Medlemsförslag om Haket-rabatt (Ulf)
Önskemål att få ölrabatt på Haket-sessionen har kommit upp. Osäker om detta är görbart
med tanke på det höga antalet deltagande musiker. Styrelsen avråder detta förslag.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.
7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 20 juni kl 19.
8. Mötets avslutande – Workshop och session på Haket
Bengt förklarar mötet avslutat.

