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Kallelse till TIMSIG styrelsemöte 

Datum: 2019-12-17 

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 2020 

a) Vårens låtstugor – när och vem? 

29 januari – Martin Norvenius 

 

b) Vårens sessions 

Irish Embassy: 11 januari, varannan vecka 

Haket: 15 januari, varannan vecka 

Eli’s Corner: 19 januari, var 4:e vecka 

 

Mattias uppdaterar TIMSIG-kalendern vid tillfälle. 

 

c) Workshops låtspel, sång under våren? 

Möjliga datum på Folkmusikkaféet: 

- 7 februari 

- 28 februari 

- 3 april 

 

Förslag till låtspel: 

- Fred 

- Björn 
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Förslag till sång: 

- Catherine MacHale 

- Pedda 

- Martin Edelfeldt 

 

d) Förfrågan från Hampus (Ulf) 

Hampus Grönberg vill ut på turné tillsammans med Maria & Lucia under våren och är intresserad av 

samarbete med TIMSIG. 

Intresse för att spela på Glenntown-festivalen finns också. 

 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

e) Övrigt? 

Irish Embassy är intresserade av en session på Paddy’s Day, 17 mars. 

 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

4. Glenntown 2020 

a) Artister 

Begley & O’Connor är nu bokade som huvudakt för konsert och workshop, totalt gage €2000. 

 

Förslag att kontakta Seamie O'Dowd för tips kring bra sångakter. 

 

Andra förslag på sångakter: 

- Niamh Parsons 

- Nuala Kennedy 

- Rita Gallagher 

- Tara Howley 

 

b) Samarbete Folkmusikkaféet (Bengt) 

Förslag på helkväll under fredagen: 

- Workshops i låtspel, sång och dans 

- Konsert med McGlade House 

- Céili-dans 

 

c) Samarbete Ankaret (Fred) 

Klubb Ankaret är tyvärr nedlagd, så något samarbete är inte aktuellt. 
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d) I stället för Henriksberg på fredagen? 

Vi vill hitta en ersättare för Henriksberg. 

Förslag att ha en ”session trail” på ett flertal pubar med två sessionledare per ställe, t.ex.: 

- Eli’s Corner 

- Oceanens Krog 

- Hakelverket 

- Nya Plankan 

- Majornas Bryggeri 

 

e) Marknadsföring (m.hj.a. BPM:s garderobsundersökning) 

Vår plan är att presentera datum och lineup för årets festival under TIMSIG:s årsmöte i februari. 

 

f) Övrigt? 

Förslag på festivalöl 2020: 

- Majornas Bryggeri 

- Rådanäs 

 

 

5. Årsmöte 2020-02-23 

 

JSP Avenyn är bokat. 

Ulf ordnar födelsedagstårta. 

 

Vi vill gärna ta in ytterligare en styrelsemedlem inför nästa år, vilket tas upp med valberedningen. 

 

Petter och Mattias tar fram ett första utkast på årsmötesdokument till nästa styrelsemöte. 

 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor dök upp. 

 

7. Nästa styrelsemöte 

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

 

8. Mötets avslutande 

Bengt förklarar mötet avslutat. 


