2019-02-13
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2019-02-13
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
Fred Sörensson
Björn Persson Mattsson
Petter Lodmark
2.

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.
3.

Sessions/låtstugor/workshops
a)

Låtstugor i vår – avstämning
27 feb: Låtstuga, Tore
27 mar: Låtstuga, Björn

b)

Hur ser det ut med session på Irish Embassy? Behöver vi ett nytt ställe?
OK att sitta vid fönstret om 4 personer. Vi kör vidare med detta upplägg tillsvidare.
Förslag på alternativa sessionställen, ex. 1 gång i månaden, ca 8 personer:
- Barley’s Food Factory
- JSP Linné

c)

Finns förslag om att öppna en ytterligare session – mellanform mellan Haket/Embassy. Diskussion
Se punkt ovan. Hampus Grönberg har uttryckt intresse om att vara sessionansvarig.

d)

Workshop med Nuala Kennedy 31 mars 13-16. Vad behöver göras?
Ulf har bokat kostnadsfri ABF-lokal på Södra Allégatan kl 13-17.
Workshop 3 timmar, 13:30 - 16:30
Antal platser: 20 st, föranmälan krävs till info@timsig.se
Kostnad: 200 SEK
Marknadsföring: 1 månad innan, Facebook-event, TIMSIG-mailutskick
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e)

Visitkort – avstämning (Mattias)
Lars har tagit fram förslag som Mattias visar upp.
Björn kontaktar Ringöns Tryckeri för ett prisförslag på ca 1200 visitkort.

f)

Övrigt?
Björn har i samband med Haket-sessions tagit fram en repertoarlista, baserat på de låtar som faktiskt spelas.
Förslag att på sikt lägga ut en komplett sådan lista på hemsidan, i anslutning till vår tunebook.
Vi har även fått in synpunkt på att se till så att de låtar som lärs ut på låtstugorna är låtar som faktiskt
frekvent spelas på våra sessions.

4.

Glenntown 2019
a)

Artister – avstämning O’Connor (Mattias)
Máirtín O'Connor Trio är bokad och klar som huvudakt.
Álainn är bokade som öppningsakt.
Återstår att boka en mittenakt.

b)

Tredje konsertakten?
Förslag:
- Finnian O'Connor & Gráinne Smyth
- Lily O'Connor & Rosa Carroll
Mattias kontaktar Lily & Rosa och kollar tillgänglighet/intresse för konsert och workshop.

c)

Avstämning bokning Henriksberg (Ulf). Rapport ABF 2018 (Ulf/Petter)
Henriksberg är bokat. ABF OK.

d)

Övrigt?
Oskar & Catherine har anmält intresse som sessionband under festivalen.
Totalt behöver vi 3 småakter - Henriksberg, No 1 Guitarshop, JSP Avenyn.
Hemsida uppgraderad till senaste version av WordPress. En del funktionalitet tappades i samband med detta,
Mattias arbetar successivt med att återställa hemsidan.
Facebook-event för Glenntown 2019 är skapat.
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Mattias har skickat in sponsringsansökan till följande:
- Comhaltas
- Tullamore Dew
- Jameson
Petter & Bengt söker sponsring hos Kulturrådet och Culture Ireland

5.

Årsmöte
Workshop med Nuala 31/3 gör att vi måste flytta årsmötet. Till när?
Enligt stadgarna ska årsmöte hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall tillkännages av styrelsen
senast två veckor före utsatt datum. Detta får ske enbart elektroniskt (e-post/webb).
Följande dokument ska tas fram till årsmötet för presentation eller beslut:
• Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
•

Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

•

Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

•

Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för kommande verksamhets/räkenskapsår

Dessutom ska ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelsemedlemmar väljas på ett år.
Nytt datum för årsmöte 14 april. Mattias kontaktar JSP Avenyn och kollar tillgänglighet.
Samtliga dokument inför årsmötet tas fram inför nästa styrelsemöte.

6.

Övriga frågor
Dags att skicka ut påminnelse för medlemskap 2019. Vi gör detta i samband med kallelsen till årsmötet.
Irish Embassy vill ha session på St Patrick’s Day. 8 st är redan inbokade på Barley’s Food Factory detta datum, men vi
kollar vidare om några är intresserade av att hålla i detta.

7.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 20 mars kl 18.
8.

Mötets avslutande, därefter session (styrelsen ansvarig)

Bengt förklarar mötet avslutat.

