2020-01-13
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2020-01-13
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 2020
a)

Vårens låtstugor – Martin Norvenius 29/1 (på hemsidan?). Sen då?
26 februari – Sångstuga (Pedda?)
25 mars – Petter Lodmark
22 april – Björn Persson Mattsson
20 maj – Simon?
17 juni – Tore?

b)

Workshops låtspel, sång på Folkmusikkaféet under våren. (Fred, Björn)
Uppstartsdatum 28 februari.

c)

Förfrågan från Hampus. (Ulf)
Hampus har två turnéer inplanerade, i mars respektive oktober.
Förslag att arrangera en konsert 27 februari.
Ytterligare förslag att spela på Musikens Hus under festivalen.
Tyvärr för kort varsel att hinna anordna en konsert i februari.
Gällande festivalspelning behöver vi avvakta tills vi har vår andra akt bokad.
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d)

St Patrick’s day – åtgärd?
Bordläggs till nästa möte.

e)

Övrigt?
Inga övriga frågor dök upp.

4.

Glenntown 2020
a)

Artister – avstämning. (Mattias mfl)
Ulf kontaktar Nuala Kennedy angående tips på bra sångakter.

b)

Samarbete Folkmusikkaféet. (Bengt)
TIMSIG står för workshops, Folkmusikkaféet för konsert/céili.
Bengt förmedlar kontakt till McGlade House.
Ulf kontaktar workshop-ledare och kollar tillgänglighet.

c)

Session Trail - Vilka ställen ska tillfrågas? Vem gör det?
ABF tipsar om John Scott’s Linné som sessionställe på fredagen.
Lokalen har flera rum och skulle kunna husera flera samtidiga sessions.
Ulf, Mattias och Fred åker dit på fredag och kollar intresse.

d)

Festivalöl – avstämning. (Mattias)
Ulf, Mattias och Fred åker till Majornas Bryggeri på fredag och kollar intresse – både att brygga festivalöl
samt ha ölsläpp och session där under festivalen.

e)

Övrigt?
Förslag om försäljning av T-shirts under Glenntown-festivalen.
Frågan bordläggs till nästa möte.

5.

Årsmöte 2020-02-23
a)

Kallelse digitalt (senast 2 v innan = 2020-02-09) Se bifogat utkast. (Bengt)
Bengt går igenom kallelsen till årsmötet, vilken godkänns av styrelsen.

b)

Mattias och Petter redovisar utkast till dokument som ska presenteras på årsmötet.
• Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 och förslag verksamhetsplan 2020. (Mattias)
Mattias går igenom dessa dokument.
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• Styrelsens förvaltningsberättelse 2019 och förslag budget och medlemsavgift 2020. (Petter)
Petter går igenom dessa dokument.
• Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning 2019. (Petter/Stefan B)
Petter överlämnar underlag till Stephan i god tid innan årsmötet.
c)

Styrelsens sammansättning.
Samtliga sittande styrelsemedlemmar vill fortsätta även nästa år.
Förslag att ta in ytterligare en styrelseledamot, vilket tas upp med valberedningen.

d)

Övrigt?
Inga övriga frågor dök upp.

6.

Övriga frågor
Inga övriga frågor dök upp.

7.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 12 februari kl 18:00.
8.

Mötets avslutande

Bengt förklarar mötet avslutat.

