2019-08-28
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2019-08-28
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 – När och vem?
25 september – Ulf & Bengt
23 oktober – Björn
20 november – Petter & Fred
18 december – Tore

b)

Sessions – Avstämning.
Irish Embassy: Start 24 augusti och därefter varannan vecka.
Haket: Har rullat på under sommaren, fortsätter varannan vecka under hösten.
Eli’s Corner: Drar preliminärt igång igen i mitten av september, därefter en gång i månaden
Ev. session på Byns Bistro under Kulturnatta 25 oktober.

c)

Mathilda – avstämning.
Totalt 5 st tillfällen under sommaren.

d)

Övrigt?
Inga övriga frågor dök upp
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4.

Glenntown 2019
a)

Artister – avstämning.
Allt under kontroll.
Ulf bokar hotellrum till samtliga.

b)

Sessionband – avstämning.
Allt under kontroll.

c)

Workshops – avstämning.
Allt under kontroll.
Petter dubbelkollar ABF-lokaler.

d)

Samarbete med Folkmusikkaféet på fredagkvällen – avstämning (Bengt)
Clement har fått förhinder att hålla i dansstuga, men löser en ersättare.

e)

Info på hemsidan, biljettförsäljning etc - avstämning.
Mattias lägger ut bilder och texter inom kort.
16 biljetter sålda via Ticketmaster hittills, biljettvärde 5450 SEK

f)

Jennikels grupprabatt.
Partnerlänk skapad med 10% rabatt på samtliga biljettyper.

g)

Sponsring – avstämning.
Alla sponsorer klara.
Förslag på att söka sponsring från Swedish Irish Society.

h)

Ölfrågan (Ulf och Mattias)
Ny kontakt på Spike, David.
Session IPA kommer ej att bryggas mer, förslag att köra på deras Pale Ale ”Burger Beer”.
Ulf kontaktar respektive pub angående volym och beställning.

i)

PR: Facebook, Gp etc. När/var/vem?
Mattias startar Facebook-annons en månad innan festivalens start.
Lars fixar affischer inom kort, bör vara färdigtryckta till nästa styrelsemöte.
Björn kontaktar GP.
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j)

Glenntown-klistermärken att dela ut under festivalen (Mattias)
Lars tar fram förslag i samband med övrigt tryckmaterial.

k)

Övrigt?
Inga övriga frågor dök upp

5.

Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

6.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 16 september kl 18:00.
7.

Mötets avslutande, därefter session

Bengt förklarar mötet avslutat.

