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Protokoll TIMSIG styrelsemöte 

Datum: 2018-04-25 

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 

Björn Persson Mattsson 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Samtliga styrelsemedlemmar godkänner föregående mötes protokoll. 

 

3. Sessions/låtstugor/workshops 

a) Avstämning sessionläge 

Inget nytt hört kring de potentiella sessionställena Beefeater eller Crippas Café. 

Frågan ajourneras till nästa möte. 

 

Glenntown 2018 

a) Artister - kontraktläge (Mattias), boende (Ulf), transporter (Mattias) 

DF: Kontrakt klart 

CM+RM+FM: Kontrakt klart 

AC+DB+RM: Kontrakt skickat 

 

Ulf inväntar info om enkelrum eller dubbelrum. 

Flygförslag skickade till artisterna. 

 

b) Hemsida – tidpunkt/biljettförsäljning (Mattias) 

Hemsidan uppdateras med aktuella datum, årets lineup och preliminärt program. 

I samband med detta publiceras årets Facebook-event. 
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Biljettpriser samma som förra året: 

Festivalpaket 695 SEK 25 st 

Konsertkväll 295 SEK 275 st 

Workshop 495 SEK 5 st 

Sång 100 SEK - 

Dans 100 SEK - 

 

c) Irish Embassy lördag em och natt? (Mattias/Simon) 

Simon har kollat med Irish Embassy som verkar intresserade. 

Ulf & Mattias driver detta vidare. 

 

d) Workshops – Clement ev. borta. MacHale? 

Ulf kollar vidare angående danslärare. 

Ulf kollar med MacHale. 

 

e) No 1 Guitarshop – Paddy Lawless/Joel Andersson är på. Lasse sköter, 1000 kr fr Timsig. 

Joel & Paddy spelar mot reskostnad och konsertinträde. 

Förslag på ytterligare akt är Martin Edelfeldt & Ralf Nyrén. 

Lasse driver detta vidare. 

 

f) Liraannons – avstämning (Ulf) 

Annons inskickad till Lira, allt grönt. 

 

j) Festivalöl – avstämning (Mattias/Ulf) 

Vi avvaktar att kontakta Spike tills vi vet var vi kan hålla lördags-sessionerna, då detta troligtvis kommer att 

påverka hur stor mängd öl vi måste beställa. 

 

k) Radio – avstämning P4 (Ulf)? 

Vi avvaktar med detta till efter sommaren. 

 

l) Övrigt? 

Ulf kollar med MacHale angående att vara konferencier även på årets festival. 
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4. Övriga frågor 

a) Afterworkseglingar med Mathilda från Mollösund - avstämning (Ulf) 

Ulf har pratat vidare med Karin angående upplägg: 

- Unplugged, 3-6 st 

- Juni, juli, augusti. Torsdagar? 18-22 från Eriksberg. Varannan vecka? 

- Ersättning: öl+mat till musiker + sponsring av festivalen i form av procentsats av intäkter? 

- Bra forum för marknadsföring av festival 

 

Ulf driver detta vidare. 

 

b) Chalmers – irländsk kväll 22-28/4 – avstämning (Mattias) 

Denna spelning blir ej av. 

 

c) Övrigt? 

Quilty har hört av sig angående förfrågan om arrangörskap av Quilty’s jubileumsspelning i oktober. 

Tyvärr måste vi tacka nej, då vi redan har fullt upp med vår egen festival i september och oktober. 

 

5. Nästa styrelsemöte 

Nästa	styrelsemöte	läggs	på	Haket	den	23	maj	kl	18.	

 

6. Mötets avslutande 

Bengt	förklarar	mötet	avslutat. 


