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Protokoll TIMSIG styrelsemöte 

Datum: 2020-04-06 

Tid: 18:00 - 20:00 

Plats: Microsoft Teams 
 

1. Mötets öppnande, närvaro 

Bengt förklarar mötet öppnat och noterar närvarande styrelsemedlemmar enligt följande: 

Mattias Holm 

Ulf Duus 

Bengt Arwidsson 

Petter Lodmark 

Björn Persson Mattsson 

Tore Levenstam 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

 

3. Årsmötet 

a)  Styrelsens konstitution, Tore Levenstam ny ledamot i styrelsen hälsas välkommen. 

Tore hälsas välkommen till styrelsen. 

 

b)  Årsmötesprotokollet (utkast bifogas), ev. komplettering. Protokollet kompletteras och skickas till protokolljusterarna för 

godkännande. 

Inga synpunkter. 

 

c)  Övrigt 

Inga övriga frågor dök upp. 

 

4. Sessions/låtstugor/workshops 2020 

a) Vårens sessions/låtstugor – ska vi Coronastänga? 

Om vi har låtstugor i maj/juni, är föreslagna värdar tillfrågade? 

20 maj – Simon 

17 juni – Tore 

 

Styrelsen beslutar att sessions och låtstugor på Haket och Eli’s Corner ställs in tillsvidare. 

I dagsläget kör vi vidare med Irish Embassy, men följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

b) Workshop låtspel Folkmusikkaféet 28/2 – hur gick det? (Fred, Björn) 

Workshopen var lyckad - 12 deltagare på plats, huvudsakligen folk från FMK. 

Anmärkning från Björn: Något kort tid att köra 1h på två låtar. 
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c) Förfrågan från Umefolk kring konsert, workshops och spel till dans. (Ulf) 

Intresse finns. Frågan bordläggs. 

 

d) Bröllopsspelning 27/6, Blomstermåla Särö. 

Delegerat till Petter som drar ihop ett gäng. 

 

e) Samarbete med Göteborg Folk Festival, t.ex. genom session 13 september på Eli’s Corner. 

Intresse finns.  Oklart kring sessionledare på Eli’s Corner till hösten, men det bör vi kunna lösa. 

Mattias återkopplar. 

 

f) Övrigt? 

Inga övriga frågor dök upp. 

 

5. Glenntown 2020 

a) Corona/Glenntown – när måste vi bestämma oss om festivalen ska bli av? När kan vi börja betala saker? Hur ser 

nuvarande åtaganden ut? 

Än så länge är ingenting bokat som vi inte kan backa ur, så någon egentlig ekonomisk risk finns inte om vi skulle behöva 

ställa in. 

Självklart bokas inte några flyg/hotell etc som läget ser ut nu. 

 

b) Artister – avstämning. (Mattias mfl) 

Alla huvudakter till Musikens Hus är bokade och klara. 

Finns dock klausul i artistkontrakten kring force majeure. 

 

c) Samarbete Folkmusikkaféet – avstämning kontakt Clement (Ulf), Catherine (Petter) 

Bordläggs till nästa möte. 

 

d) Sessionställen – avstämning. (Ulf mfl). 

Bordläggs till nästa möte. 

 

e) Festivalöl – avstämning. (Mattias) 

Bordläggs till nästa möte. 

 

f) Försäljning av T-shirts under festivalen. Bordlagd från förra och förrförra mötet. 

Bordläggs till nästa möte. 

 

g) Förslag förra mötet The Hare’s Paw som sessionband på söndagen och Woodlands till konsert på No.1 Guitarshop. 

Spikas? 

Övriga förfrågningar – Erik Ask-Upmark, Declan Folan mfl, Willostrad, Gatehouse, Finnegan’s Hell, Shipwreck Rats (ev. 

fler?)  borde kanske få återkoppling? 

Bordläggs till nästa möte. 
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h) Övrigt? 

Inga övriga frågor dök upp. 

 

6. Övriga frågor 

Jörgen Sälde har satt ihop en portfolio med foton till hemsidan. 

Mattias lägger ut på Facebook och hemsidan vid tillfälle. 

 

7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte läggs på Haket den 5 maj kl 18:00. 

 

8. Mötets avslutande 

Bengt förklarar mötet avslutat. 


