2017-06-20
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2017-06-20
Tid: 19.00 – 20.00
Plats: Haket
DAGORDNING – förslag
(Ansvariga enligt förra styrelsemötet eller i annan ordning anges i förekommande fall inom parentes)
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
Mattias läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av mötet.
3. Glenntown 2017
a. Avstämning: kontrakt (Mattias)
Kontrakt fortfarande ej påskrivet från Caoimhin & Mick.
Mattias har även kollat upp lämpliga flyg och skickat till dem för godkännande.
Vi kollar även med Quilty ang tågtider.
b. Bokning av hotell för artister
Ulf bokar Hotel Spar enligt följande:
- 2 st enkelrum fredag-söndag (6-8 oktober)
- 3 st enkelrum lördag-söndag (7-8 oktober)
c. Biljettpriser och tid för utläggning på Ticnet (Alla)
Festivalpaket:
695 SEK
25 st
Konsertkväll:
295 SEK
275 st
Workshop:
495 SEK
5 st
Sång:
100 SEK
Dans:
100 SEK
Biljettsläpp 1 juli. Mattias kontaktar Ticnet, samt uppdaterar Glenntown-hemsidan med
korrekta biljettlänkar.

2017-06-20
d. Affisch – utseende och tryckning när
A2:
800 st
A3:
500 st
A6:
500 st
Skickas till tryckeri i början av augusti. Mattias tar fram original med samma utseende som
tidigare år och skickar utkast till styrelsen.
e. Avstämning: Glenntown-ambassadörer (Ulf, Bengt)
Samtliga ambassadörer är positivt inställda till uppdraget.
Ulf och Bengt skickar ut marknadsföringsmaterial mitten augusti.
f.

Avstämning: Festivalöl/etikett (Ulf, Mattias)
Spike Session IPA 4,5%
TOTALT: 18 backar + 3 fat
- Henriksberg: 4 backar
- Haket: 3 fat
- Musikens Hus: 14 backar (varav 3 backar artistöl)
10% på allt ovanstående, rabatt styrs till Musikens Hus.
Mattias tar fram förslag på öletikett under veckan och kontaktar Spike i nästa vecka och
driver detta vidare.

g. Avstämning: sponsring (Ulf, Mattias, Petter)
Inget svar från Jameson.
Petter har skickat in sponsringsansökan till Culture Ireland.
Irländska ambassaden täcker halva lokalhyran för Musikens Hus.
4. Sessions
a. Plan för låtstugor under hösten med rullande schema (se förslag nedan)
Första låtstugan håller Ulf och Bengt i 13 september, därav kör vi rullande låtstuga 1 gång
i månaden med resterande lärare.
b. Haket under sommaren
En sista planerad session 21 juni.
Sessions drar prel. igång som vanligt igen 16 augusti.
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.
6. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 16 augusti kl 18.
7. Mötets avslutande
Bengt förklarar mötet avslutat.

