2018-04-05
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2018-04-05
Tid: 18.00 – 20.30
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
Björn Persson Mattsson
2.

Föregående mötesprotokoll

Samtliga styrelsemedlemmar godkänner föregående mötes protokoll.
3.

Årsmötet
a)

Styrelsens konstitution, ny styrelsemedlem hälsas välkommen

Björn Persson Mattsson ny ledamot i styrelsen.
b)

Årsmötesprotokollet, ev. komplettering

Protokollet kompletteras och skickas till protokolljusterarna för godkännande.
c)

Övrigt

4.

Sessions/låtstugor/workshops
a)

Avstämning sessionläge

Det har rullat på bra varje lördag på Irish Embassy och vi ämnar att fortsätta med samma frekvens.
Haket flyter på bra, i synnerhet i samband med våra låtstugor.
Ulf har fått tips på session på Crippas Café.
Pedda har även pratat med Beefeater angående session en gång i månaden.
Förslagsvis provspelar vi på båda ställena och ser om något faller oss i smaken.
Ulf kollar vidare med Pedda om lämplig torsdag under våren att spela på Beefeater.
b)

Avstämning resten av vårens låtstugor

11 april – Fred & Petter
9 maj – Mattias & Hampus
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c)

Workshop med Maria/Lucia?

Styrelsen bedömer att vi ej har tid eller möjlighet att arrangera något event under våren, utan behöver fokusera på
festivalen.
5.

Glenntown 2018
a)

Artister - kontraktläge (Mattias), boende, transporter etc.
DF kontrakt påskrivet.
Mattias initierar kontraktskrivning med AC+CM.
Ulf fixar boende:
- CM + RM = 2 nätter. 2 enkelrum.
- AC + DB = 2 nätter. 2 enkelrum eller 1 dubbelrum?
- DF = 1 natt. 1 enkelrum.
Mattias kollar flyg:
- CM + RM = Hitresa fredag, hemresa söndag
- AC + DB = Hitresa fredag, hemresa söndag
- DF = Hitresa lördag, hemresa söndag
Ulf + Fred volontärer att hämta på flygplats på fredagen.

b)

Alla lokalbokningar klara?
Musikens Hus – bokat!
ABF – bokat!
Henriksberg – bokat!
Haket – bokat torsdag, lördagen osäker!
JSP – bokat!
No 1 Guitarshop – under planering!
Irish Embassy Järntorget – Simon pratar med ansvarig!

c)

Workshops – är upplägget klart?
- 10:00 - 12:00: AC+DB
- 13:00 - 15:00: CM
Mattias förmedlar ovanstående till artisterna.
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d)

Biljettförsäljning?
Vi är nöjda med Ticketmaster från tidigare år och vill fortsätta även de kommande 3 åren.

e)

No 1 Guitarshop (Bengt/Jödahl)
No 1 Guitarshop är intresserade av att arrangera en irländsk temadag i samband med festivalen.
Förslagsvis efter kl 13, 2h, 2-3 akter med musik & snack.
Gage från No 1 Guitarshop är totalt 2000 SEK för samtliga akter.
Styrelsen föreslår lördag 15-17.
Vi föreslår följande lineup:
- Paddy Lawless & Lasse Jödahl
- Edelfeldt & Ralf
Budget:
- 500 SEK i gage per person (från No 1 Guitarshop)
- TIMSIG bekostar resa för Paddy Lawless (1000 SEK)
Ovanstående förmedlas till Jödahl på lördag.

f)

Lirakalendern (Ulf)
Ulf har haft kontakt med Lira.
Vi kan vara med i festivalguiden gratis.
En annons i Lira kostar 5000 SEK.
Styrelsen tycker att det räcker att finnas med i festivalguiden.
Ulf skickar underlag till Lira.

g)

Ambassadörer? (Ulf/Bengt)
Vi vill fortsätta med ambassadörskapet även i år.
Ersättning 2 fribiljetter till Musikens Hus, ej workshop p.g.a. platsbrist.
Ulf & Bengt håller i detta.

h)

Affischer?
Mattias delegerar till Lars Öbom att uppdatera affisch med årets information.
600 st A2
300 st A3
300 st A6
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i)

Pressmeddelande?
Ulf & Bengt ansvarar för detta.
Mattias uppdaterar hemsidan med korrekt info för 2018.
Vi avvaktar med Facebook till maj.

j)

Festivalöl?
Styrelsen är enig om att fortsätta samarbetet med Spike Brewery.
Mattias & Ulf åker till bryggeriet närmsta månaden och diskuterar årets festivalöl.
Mattias ber Lars Öbom ta fram förslag på öletikett.

k)

Radio?
- Bengt har skickat info om festivalen till P2 Live Mats Einarsson
- P4 på fredagen innan festivalen. Ulf delegerar detta uppdrag till Nils Chöler.

l)

Övrigt?
Det börjar bli dags att söka sponsring inför årets festival.
Befintliga sponsorer:
- Culture Ireland. Petter kontaktar.
- Irländska ambassaden. Ulf kontaktar.
- Ringöns Tryckeri. Ulf kontaktar.
- Spike Brewery. Mattias kontaktar.
Framtida sponsorer:
- Jameson / Tullamore Dew. Mattias kontaktar
- Comhaltas. Mattias kontaktar.

6.

Övriga frågor
a)

Afterworkseglingar med Matilda från Mollösund - avstämning (Ulf)
Vi kollar runt intresse bland föreningens medlemmar. Ulf stämmer av med Karin i maj.

b)

Festivalen i Skövde – avstämning (Mattias)
Har förmedlat att vi ej kan vara medarrangör, men att vi gärna förmedlar kontakter etc.
Inget nytt hört.

c)

Chalmers – irländsk kväll 22-28/4 (Mattias)
Inget nytt hört. Mattias kollar upp status.
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d)

Festivalplattformen konferens 14/4
Ingen i styrelsen har möjlighet att delta på detta event.

e)

Övrigt?
-

7.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 25 april kl 18.
8.

Mötets avslutande

Bengt förklarar mötet avslutat.

