2019-03-20
Kallelse till TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2019-03-20
Tid: 18.00 – 21:00
Plats: Haket
1.

Mötets öppnande, närvaro

Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande:
Mattias Holm
Ulf Duus
Bengt Arwidsson
Fred Sörensson
Björn Persson Mattsson
Petter Lodmark
2.

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.
3.

Sessions/låtstugor/workshops
a)

Låtstugor i vår – avstämning
27 mars – Björn
24 april – Ställs in p.g.a. Andy Irvine-konsert
22 maj – Viktor Järnros tillfrågad

b)

Sessionfrågan – något nytt? Vill Hampus hålla i ny session?
Ulf kollar med Flying Barrel angående intresse för en månatlig session.
Stephan & Björn kan hålla igång Haket-sessionen under sommaren.

c)

Workshop med Nuala Kennedy 31 mars 13.30 – 16.30. Åtgärder? Ansvariga?
Än så länge är 7 personer anmälda och betalda.
Ulf och Björn är på plats och håller i ställningarna.

d)

Visitkort – utdelning? (Björn)
Björn delar ut visitkort till samtliga.
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e)

Övrigt?
Ulf har diskuterat med Tradition Sailing gällande session-seglingar i sommar.
De sponsrar festivalen med minst 4000 SEK som ersättning.

4.

Glenntown 2019
a)

Artister – avstämning Rosa & Eva Carroll (Mattias)
Rosa & Eva är signade och klara för konsert+workshop.
Inväntar kontrakt från Mairtin.

b)

Sessionband?
Styrelsen har följande förslag på sessionband:
Fredag (Henriksberg):
- Dudde, Åsa & Hampus
Lördag (No1. Guitarshop)
- Oskar Genstrand
Söndag (JSP Avenyn):
- Das Irischen Bände

c)

Behövs hotellbokning nu? Andra åtgärder?
Vi avvaktar tills alla kontrakt är underskrivna.

d)

Sponsring – avstämning
Comhaltas återkopplade och hänvisade till Culture Ireland, som vi ju redan får sponsring från.
Inget svar från Jameson eller Tullamore Dew.
Ansökan till Kulturrådet öppnar 28 mars, Bengt ansvarar för detta.
Petter skickar in ansökan till Culture Ireland.

e)

Övrigt?
Lira vill att vi skall annonsera i deras festivalguide. Kostnad 1000 SEK.
Styrelsen besluter att vi kör på detta.
Spike är intresserade av att göra en festivalöl även i år.
Bildförslag till öletikett finns.
Förslag på öltyp är ESB.
Eftersom vi fick över ett flertal backar både på Musikens Hus och Irish Embassy behöver vi troligtvis minska
volymen något.
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5.

Årsmöte
a)

Följande dokument bifogas i utkast. Vi går igenom dem och kommenterar på mötet:
•
•
•
•
•
•

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
Förslag till dagordning årsmötet
Förslag till kallelsemail
Styrelsen går igenom och justerar samtliga ovannämnda dokument.

b) Ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelsemedlemmar ska väljas på ett år. Vill de nuvarande
styrelsemedlemmarna fortsätta? Finns andra intresserade?
Samtliga styrelsemedlemmar vill sitta kvar även under nästa verksamhetsår.
c)

Övrigt?
Bengt har författat ett kallelsemail till årsmötet, Mattias skickar ut detta till maillistan senast söndag.
Årsmötet hålls på JSP Avenyn, 15-18 med efterföljande tårta och session.
Förslag om att höja föreningens medlemsavgift till 100 SEK. Detta tas upp för diskussion på årsmötet.

6.

Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

7.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 24 april kl 17:30.
8.

Mötets avslutande, därefter session (styrelsen ansvarig)

Bengt förklarar mötet avslutat.

