2019-10-01
Kallelse till TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2019-10-01
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?
Startade 29 september och fortsätter var fjärde vecka under resten av året.

b)

Övrigt?
Inget övrigt.

4.

Glenntown 2019
a)

Ekonomi – avstämning (Petter).
Föreningsgig 10 oktober har dykt upp, vilket genererar 5000 SEK extra till festivalkassan.

b)

ABF-rapportering – åtgärder? (Petter och Ulf).
Samtliga session-rapportörerna har fått inloggning till ABF.

c)

Öldistribution (Ulf och Mattias).
P.g.a. missförstånd hos Spike blir det en Glenntown Pilsner även i år.
Ulf & Bengt distribuerar öl till respektive lokal närmsta veckan.

d)

Biljettförsäljning (Mattias).
Biljettförsäljning i skrivande stund ligger på drygt 28 tusen.

2019-10-01
e)

Affischer (Björn) och affischering.
Affischering påbörjad, två tillfällen per vecka.

f)

Pressmeddelande (Björn).
Björn har tagit fram och skickat ut pressmeddelande till DN Göteborg, Göteborg Direkt, GP och GT.
Ulf har skickat till Lira och skickar till GP-guiden nästa vecka.

g)

Radiospelning (Björn, Mattias)
Björn har dragit ihop musiker. Mattias följer med och pratar.

h)

Ambassadörer (Ulf och Bengt)
Material utskickat till samtliga. Respons från de flesta.

i)

Gästlista – meddela egna gäster! (Ulf)
Ulf har tagit fram en preliminär gästlista, totalt 40 personer.

j)

Glenntown-klistermärken (Mattias)
Förslag från Lars färdigt och Mattias har skickat in offertförfrågan till Ringöns Tryckeri.

k)

Körschema (se baksida) – fördelning av arbetsuppgifter
Vi går igenom körschemat för Glenntown och fördelar ut alla arbetsuppgifter.
Bengt skickar ut reviderat körschema till samtliga.

l)

Övrigt?
Inga övriga frågor dök upp.

5.

Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

6.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 13 november kl 18:00.
7.

Mötets avslutande

Bengt förklarar mötet avslutat.

