2020-02-12

Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2020-02-12
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
Petter Lodmark

2.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

3.

Sessions/låtstugor/workshops 2020
a) Vårens låtstugor – Avstämning. Är alla tillfrågade?
Allt under kontroll till och med april.

b) Workshop låtspel Folkmusikkaféet 28/2 - avstämning. (Fred, Björn)
Allt under kontroll.

c) St Patrick’s day – Förfrågan från Barley’s Food Factory 13/3 21.00 och 17/3 19.00, samt Irish Embassy (17/3, vilken,
tid ?). Eventuell åtgärd från styrelsens sida?
Tore ansvarar för session på Barley’s 13 mars.
Förslag att Stephan ansvarar för session på Barley’s 17 mars. Ulf kollar.
Simon ansvarar för session på Flying Barrel 17 mars.
Ulf ansvarar för session på Irish Embassy 17 mars.

d) Övrigt?
Förfrågan från Umefolk kring konsert, workshops och spel till dans. Resa, boende, mat - gage osäkert.
Ulf ansvarar.
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4.

Glenntown 2020
a) Artister – avstämning. (Mattias mfl)
Mellanakt The Brennan Sisters är bokad för €1000.
Återstår att boka öppningsakt, gärna innan årsmötet.
Förslag Bäckafall + Lucia & Maria. Ulf pratar med Hampus.
b) Samarbete Folkmusikkaféet - avstämning. (Bengt)
Allt under kontroll. McGlade House bokade och klara.
Fred håller låtstuga. Förfrågan skickad till lärare för dans- och sång-workshop.
c) Sessionställen – avstämning. (Ulf mfl) . Vilka ytterligare ställen ska tillfrågas? Vem gör det?
JSP Linné klar för fredags-session. Ingen kostnad.
Förslag lördags-session på Haket. Ulf kollar.
d) Festivalöl – avstämning. (Mattias)
Inget hört från Majornas Bryggeri, trots påminnelse-mail.
Bordläggs till nästa möte.

e) Försäljning av T-shirts under festivalen. Bordlagd från förra mötet.
Bordläggs till nästa möte.

f) Övriga förfrågningar – Hare’s Paw, Woodlands, Erik Ask-Upmark, Declan Folan mfl, Willostrad, Gatehouse,
Finnegan’s
Hell, Shipwreck Rats (ev. fler?) – Ev. något för sessionband, No 1 Guitarshop? Återkoppling?
Förslag The Hare’s Paw som sessionband på söndagen.
Förslag Woodlands konsert på No.1 Guitarshop.
Bordläggs till nästa möte.

g) Övrigt?
Inga övriga frågor dök upp.

5.

Årsmöte 2020-02-23
a) Kallelse utskickad. Eventuella inkomna motioner diskuteras.
Inga motioner inkomna.

b) Genomgång av förslag till dokument som ska presenteras på årsmötet (bifogas).
• Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 och förslag verksamhetsplan 2020. (Mattias)
• Styrelsens förvaltningsberättelse 2019 och förslag budget och medlemsavgift 2020. (Petter)
Samtliga dokument gås igenom och revideras.

c) Valberedningens arbete.
Ingen uppdatering, Bengt har pratat med Lasse.
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d) Övrigt?
Bengt går igenom agendan för årsmötet.

6.

Övriga frågor
Förslag att skapa Google Drive-konto för att lagra föreningsdokument etc, då dessa fram tills nu har lagrats endast lokalt.
Mattias sätter upp konto och har inloggningsuppgifter.

7.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 23 mars kl 18:00.

8.

Mötets avslutande, session
Bengt förklarar mötet avslutat.

