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Protokoll TIMSIG styrelsemöte 

Datum: 2019-01-09 

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 

Björn Persson Mattsson 

Petter Lodmark 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

 

3. Sessions/låtstugor/workshops 

a) Låtstugor i vår 

30 jan: Sångstuga, Catherine MacHale 

27 feb: Låtstuga, Tore 

27 mar: Låtstuga, Björn 

24 apr: Låtstuga, Simon 

22 maj: Låtstuga, ??? 

 

b) Sessions – avstämning vårens program 

Alla vårens sessions är utlagda i TIMSIG-kalendern. 

Stephan Becker har meddelat att han är bortrest under fyra Haket-sessions på rad. 

Följande ersätter Stephan: 

30 jan: Catherine & Oskar 

13 feb: Styrelsen 

 

c) Visitkort – avstämning (Mattias) 

Bordläggs till nästa möte. 

 

 



2019-01-09 

d) Övrigt? 

Förslag på workshop med Nuala Kennedy. 

Ex. 3h med paus, 250 SEK per deltagare, ABF danslokal. 

Intäkter minus utgifter för lokal etc. utgår som ersättning till Nuala. 

Ulf kollar vidare kring detta. 

 

4. Glenntown 2019 

a) Artister – avstämning (Mattias) 

Máirtín O'Connor Trio bokat. Máirtín skickar kontrakt i slutet av januari. 

 

Ytterligare förslag: 

- Álainn 

- The Early House 

- Nuala Kennedy Duo? 

- Ung irländsk duo på ex. fiol och concertina 

 

Ulf kontaktar Álainn och frågar om intresse att spela på Musikens Hus. 

Vi avvaktar med mittenakten, bör vara några som kan hålla i instrument-workshop. 

 

b) Förfrågningar – Dallahan och Gatehouse 

Styrelsen bedömer att båda dessa akter är för många till antalet för att vår budget skall gå ihop. 

 

c) Andra lokalbokningar som kan behövas förutom Musikens Hus, t.ex. Henriksberg, ABF etc? 

Ulf bokar Henriksberg fredag 11 oktober. 

Vi avvaktar med sessionställen + ABF-lokaler tills vi vet vilka workshops och sessions vi faktiskt kommer att ha 

under årets festival. 
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d) Övrigt? 

Förslag att Joel Andersson & Paddy Lawless håller i instrument-workshop under festivalen. 

Alternativt ung duo från Irland, ex. fiol och concertina. 

Vid intresse skulle Hampus ev. också kunna hålla i en gitarr-workshop. 

 

Förslag på bild till årets festivalöl. Vi avvaktar att kontakta Spike. 

 

Tidigare sponsorer: 

- Culture Ireland - Petter håller i 

- Embassy of Ireland – Ulf håller i 

- Tradition Sailing - Ulf håller i 

 

Förslag på sponsorer: 

- Irish Embassy - Ulf kollar 

- Kulturrådet - Bengt kollar 

- Comhaltas - Mattias kollar 

- Jameson - Mattias kollar 

- Tullamore Dew - Mattias kollar 

 

5. Övriga frågor 

a) Sessions Visby 6-8/7 – avstämning (Mattias) 

Inget nytt hört gällande detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-01-09 

b) Övrigt? 

Förslag på datum för årsmöte 31 mars kl 15-17 med efterföljande session. 

Mattias kollar om JSP Avenyn är ledigt. 

 

Ulf kontaktar ABF angående redovisning av senaste halvårets sessions. 

 

Förslag från Göran Berg om att arrangera spelning med irländska bandet Tuama 2 mars. 

Styrelsen bedömer att vi inte har varken budget eller tid att arrangera detta, utan hellre lägger fokus på 

festivalen. 

 

Problem med TIMSIG-hemsida i samband med uppdatering av PHP-version är nu löst. 

Glenntown-hemsidan fortfarande inte fixad, Mattias åtgärdar detta vid tillfälle. 

 

Förslag att bryta ut TIMSIG Tunebook från hemsidan och istället direktlänka till vårt Soundcloud-konto för att 

undvika onödig administration, samt risk för problem i samband med framtida WordPress-uppdateringar. 

Mattias fixar detta. 

 

Tradition Sailing vill redan nu boka två datum för sessionseglingar i maj och juni. 

Ulf har tackat ja till detta och ansvarar för att samla ihop lämpliga musiker. 

 

6. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 13 februari kl 18. 

 

7. Mötets avslutande 

Bengt förklarar mötet avslutat. 


