2017-08-24
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2017-08-30
Tid: 18.00 – 19.30
Plats: Haket

1. Mötets öppnande, närvaro
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:
Mattias Holm
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Petter Lodmark
2. Föregående mötesprotokoll
Mattias läser upp föregående mötes protokoll, vilket godkänns av mötet.
3. Glenntown 2017 – avstämning m.m.
a. Kontrakt (Mattias)
Samtliga kontrakt påskrivna.
b. Bokning av logi för artister (Ulf)
OK
c. Biljettförsäljning (Mattias)
Biljetter är släppta på Ticketmaster.
d. Affischer/flyers – utdelning/planering (Ulf, Alla)
Ulf har hämtat affischer.
Utvalda affischeringstavlor i stan har delats upp mellan styrelsen.
A2-affischering startar två veckor innan festivalen enligt följande:
fredag 15:e september
tisdag 19:e september
fredag 22:e september
tisdag 26:e september
fredag 29:e september
tisdag 3:e oktober
e. Glenntownambassadörer (Ulf, Bengt)
Positiv respons. Material utskickat.
f. Festivalöl/etikett (Ulf, Mattias)
Allt under kontroll.
Förslag från Mattias att bjuda in Spike-representant till torsdagen på Haket, så att de kan
presentera årets festivalöl. Mattias kontaktar Mats.
g. Sponsring (Ulf, Mattias, Petter)
Vi har sponsring från ABF, Irländska ambassaden, Culture Ireland, Ringöns Trycker och
Spike Brewery.
h. Hemsida Glenntown (Mattias)
Mattias lägger till en ”Läs mer”-sektion under Artister-sidan, baserat på texter från Bengt.
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i.

Reklam övrigt (Alla)
Mattias har skapat en Facebook-ad med maxbudget 6000 SEK och start 1 månad innan
festivalen.
Mattias skriver ett inlägg med en veckas mellanrum om varje artist + festivalöl.
Ulf föreslår att vi skall vara mer aktiva på Instagram. Ulf kollar med Fred.
Ulf ringer GP om artikel och med Lasse Jödahl angående radiointervju.

j.

Pubkonsertband
2 st sessionband behövs till festivalen, fredag respektive söndag.
Förslag fredag Henriksberg:
- Martin Edelfeldt & Ralf Nyrén
Förslag söndag JSP:
- Stephan Becker m.fl.
Ulf kollar med dessa.

k. Konferencier
Catherine MacHale har tackat ja till detta uppdrag.
l. Ev. medhjälpare vid festivalen
CD/Merch-försäljning: Bodil
m. Gästlista
2-3 fribiljetter var per styrelsemedlem = 10-15
Butler’s = 8
Glenntown-ambassadörer = 20
Sponsorer = 10
Sessionband = 2
TOTALT = 50-55
n. Övrigt
Prel mat under festivalen:
- Fredag Henriksberg: 7 st
- Lördag workshop lunch: 7 st
- Lördag Musikens Hus: 16 st
- Söndag workshop lunch: 7 st
4. Sessions
a. Henriksberg?
Torsdagssessions på Henriksberg startar 7 september kl 19.
b. Plan för låtstugor under hösten med rullande schema
- 13 september - Ulf, Bengt, Pedda
- 11 oktober - Stephan Becker, Nils Chöler
- 8 november - Mattias, Norvenius, Hampus
- 6 december - Petter, Fred, Lasse
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5. Trainees till styrelsen
Förslag på att få in nya, yngre förmågor i styrelsen.
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.
7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 13 september kl 18.
8. Mötets avslutande
Bengt förklarar mötet avslutat.

