2019-11-13
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2019-11-13
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)

Avstämning ansvar låtstugor (20/11 Petter/Fred, 18/12 Tore)
Allt OK inför november.
Björn dubbelkollar med Tore angående december.

b)

Avstämning sessions
Nya rapporteringsverktyget från ABF fungerar bra.
Alla 3 sessions rullar på fint.

c)

Övrigt?
Önskemål om instrument-workshops har kommit in under våra låtstugor.
Intresse finns också för fler sång-workshops.
Förslagsvis någon gång under våren, ev. på Folkmusikkaféet.
Frågan bordläggs till nästa möte.
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4.

Glenntown 2019
a)

Avstämning ekonomi (Petter)
Petter presenterar årets resultat för festivalen.
Intäkter: 108 TKR
Utgifter: 122 TKR
Resultat: -14 TKR

b)

Övrig avstämning
239 st betalande på Musikens Hus, vilket är försäljningsrekord!

c)

Övrigt?
Folkmusikkaféet var en lyckad punkt i programmet med deltagarantal över förväntan.
Förslag på att hitta ersättare till Henriksberg för fredagssession, p.g.a. höjd hyra samt garderobstvång.
Skivförsäljningen på Musikens Hus blev lite rörig. Vi behöver i förväg ordna bord, lampa och säljlista till
kommande år.

5.

Glenntown 2020
a)

Artister, förfrågningar (Barry/Folan/Shane, Erik Ask-Upmark, Karina/Serge)
Vi har redan fått in ett flertal förfrågningar inför nästa års festival:
- Barry/Folan/Shane
- Erik Ask-Upmark
- Karina/Serge
Fler förslag på artister:
- Cormac Begley & Liam O’Connor
- Niamh Parsons
- Tara Howley
- Conor Connolly
- Hugh Healy
Bengt har även pratat med Custy’s Music i Ennis som ev. kommer in med artistförslag till festivalen.

b)

Samarbeten (bl.a. Folkmusikkaféet, Ankaret)
Vi vill gärna ha ett fortsatt samarbete med Folkmusikkaféet även nästa år.
Förslag att då anordna en helkväll, med efterföljande irländsk konsert och dans – en céilí-kväll helt enkelt!
Bengt kontaktar Folkmusikkaféet.
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Ankaret anordnade redan i år en konsert på Porter Pelle på onsdagen i anslutning till vår festival.
Förslag att samarbeta nästa år och lägga in Ankaret som en del av det officiella Glenntown-programmet.
Fred kontaktar Ankaret.
c)

Marknadsföring (m.a.a. BPM:s garderobsundersökning)
Garderobsundersökningen visade att majoriteten av besökarna på Musikens Hus hade hört talas om
Glenntown främst från vänner och Facebook.

d)

Övrigt?
Förslag på datum 8-11 oktober för nästa års festival.
Mattias kollar tillgänglighet på Musikens Hus.
Förslag att ta fram en arbetsgrupp för festivalen, så att vi enklare kan delegera uppgifter som inte
nödvändigtvis behöver utföras av styrelsen.
Frågan tas upp på årsmötet.

6.

Årsmöte 2020
Förslag söndag 23 februari kl 15, på John Scott’s Avenyn.
Mattias bokar lokal.

7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

8.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 17 december kl 18:00.
9.

Mötets avslutande

Bengt förklarar mötet avslutat.

