2019-09-16
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2019-09-16
Tid: 18.00 – 20:00
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)

Elis Corner?
Inget definitivt startdatum spikat. Tore ansvarar.

b)

Stryka Haket 9/10 i kalendern?
Fixat.

c)

Övrigt?
Simon håller i session på Flying Barrel nu på onsdag.

4.

Glenntown 2019
a)

Ekonomi – avstämning (Petter).
Petter redovisar aktuell budget.
Utgifter i form av gage till artister, samt hyra för Henriksberg är högre än förväntat.
Jämnas dock ut något p.g.a. extra intäkt från föreningsgig på 5000 SEK.

b)

ABF-rapport (Petter och Ulf).
Nya förhållningsregler kring rapportering – behöver komma in direkt efter varje event, istället för halvårsvis.
Förslag att ansvarig för respektive session tar på sig rollen som ABF-rapportör.
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c)

Sessionband – Namn på Dudde/Åsa/Hampus (Ulf).
Northern Lights.
Martin O’Hare tillkommer på bodhrán.

d)

Workshops – ABF lokaler kollade (Petter).
Petter har dubbelkollat bokning av ABF-lokaler.
Clement’s flyg bokat.

e)

Konferencier (Ulf?).
Ulf har pratat med Catherine som gärna ställer upp som konferencier även i år.

f)

Ölfrågan (Ulf och Mattias).
Öletikett inskickad till Spike.
Ulf har stämt av beställningar till respektive pub.
Spike kontaktar oss när leverans är redo.

g)

Biljettförsäljning (Mattias).
Biljettförsäljning hittills: 15 000 SEK.

h)

Affischer (Björn) och affischering.
Affischer hämtade från Ringöns.
Start för affischering 24 september, tisdagar och fredagar fram till festivalen.
Samma stolpfördelning som tidigare år.

i)

PR: Göteborgsposten (Björn).
Björn tar fram pressmeddelande och skickar till lämpliga tidningar, med erbjudande om fribiljett till
recensenter.
Ulf ansvarar för GP-guiden.
Vi är välkomna till Sveriges Radio på fredagen kl 12 för att spela och marknadsföra festivalen.
Björn ansvarar för att samla ihop ett gäng musiker. Mattias pratar om festivalen.

j)

Ambassadörer (Ulf och Bengt).
Ulf och Bengt skickar ut material till ambassadörerna under veckan.

k)

Gästlista.
Vi bör ha bättre uppföljning kring vilka som faktiskt kommer att dyka upp och justera gästlistan därefter.
Årets gästlista hamnar på preliminärt 57 personer.
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l)

Glenntown-klistermärken (Mattias).
Bordläggs till nästa möte.

m)

Övrigt?
Fred och Bengt saknar Glenntown-tröjor.
Mattias kollar upp möjlighet att beställa nya, storlek Medium respektive Large.
Bestämmande av körschema bordläggs till nästa möte.
Björn tar fram förslag för enklare marknadsundersökning till Musikens Hus.
Bengt frågar Bodil angående merch-försäljning.

5.

Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

6.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 1 oktober kl 18:00.
7.

Mötets avslutande

Bengt förklarar mötet avslutat.

