2019-04-24
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2019-04-24
Tid: 17.30 – 19.00
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
2.

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.
3.

Årsmötet
Årsmötet gick bra, sittande styrelse fortsätter även för verksamhetsår 2019.

4.

Sessions/låtstugor/workshops
a)

Låtstuga 22 maj
Banjo-Simon ansvarar.

b)

Låtstugor - Idéer från årsmötet
Förslag från årsmötet att reglera låtstugorna mer, för att se till så att låtarna som lärs ut faktiskt spelas
regelbundet på våra sessions.
Tyvärr svårt att styra exakt vilka låtar som lärs ut, då vi har olika lärare vid varje tillfälle, men styrelsen kan
åtminstone ta fram generella riktlinjer kring detta.

c)

Sessions – hur går det med IE och FB? (Mattias, Ulf) Nya idéer från årsmötet?
Vi kör preliminärt ytterligare fyra sessions på Irish Embassy innan sessionuppehåll efter den 15 juni.
Haket-sessions pågår under hela sommaren, Björn och Stephan ansvarar.
Intresse för ett tredje sessionställe diskuterades på årsmötet.
Inget nytt hört från Flying Barrel.
JSP Avenyn tas upp som förslag, ev. söndagar, upp till 10 personer.
Mattias kontaktar JSP och kollar intresse.
Ulf kollar Oceanen. Fred kollar Eli’s Corner.
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d)

Övrigt?
Inget övrigt.

5.

Glenntown 2019
a)

Artister – avstämning kontrakt (Mattias)
Kontrakt skickat till Mairtin O’Connor för underskrift, inväntar återkoppling.
Mattias tar fram och skickar kontrakt till Good Neighbours.

b)

Frågan om samarbete med Folkmusikkaféet på fredagkvällen (se mailet för bakgrund)
Förslag från Clement McKay att genomföra ett samarbete med Folkmusikkaféet under Glenntown-festivalen.
Isåfall flyttas söndagens dans-workshop till fredagen, parallellt med Henriksberg, så att deltagarna ges
möjlighet att faktiskt dansa under festivalens resterande sessions.
Styrelsen är positivt inställda till detta. Bengt kontaktar Folkmusikkaféets ordförande för en fortsatt
diskussion om samarbetet. Ulf kontaktar Clement och verifierar att han är tillgänglig dessa datum.

c)

Sessionband
Förslag på sessionband diskuterades. Speltid ca 45 minuter, med efterföljande session.
Fredag: Dudde, Åsa, Hampus
Lördag: Jan Ekedahl
Söndag: Das Irischen Bände
Förslag har inkommit att ta hit Jan Ekedahl för en komp-workshop, samt konsert på No 1. Guitarshop.
Även Catherine MacHale & Oskar Genstrand, samt Jennikel & Jon har anmält intresse att spela under
festivalen.
Förslag att ha förstärkning på Henriksberg, då det har varit på gränsen att köra helt unplugged tidigare år.
Ulf kollar med Pedda.

d)

Sponsring – avstämning
Styrelsen går igenom ansökan till Kulturrådet.
Bengt och Petter skickar in imorgon, 25 april.

e)

Ölfrågan
Mattias har pratat med Mats angående en festivalöl även i år och de är fortsatt intresserade.
Ulf & Mattias åker dit innan nästa styrelsemöte för att diskutera fram ett förslag.
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f)

Övrigt?
Förslag att beställa Glenntown-klistermärken att dela ut under festivalen.
Perfekt reklam för festivalen om folk sätter på instrument-case etc.
Mattias tar fram ett förslag och kollar upp lämpliga leverantörer, minsta kvantitet samt prisbild.

6.

Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

7.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Irish Embassy Downtown den 18 april kl 11:30.
8.

Mötets avslutande, därefter avgång till 2Lång. Musiken startar 19.30

Bengt förklarar mötet avslutat.

