2020-05-05
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2020-05-05
Tid: 18.00 – 19.00
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
Fred Sörensson

2.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

3.

Årsmötet
a)

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

för godkännande.
Inga synpunkter på årsmötesprotokollet.

4.

Sessions/låtstugor/workshops 2020
a)

Kör vi vidare på IE Downtown? (Mattias)
Förra veckans sessino ställdes in p.g.a. musikerbrist, men planen är att köra nästa tillfälle.

b)

Förfrågan från Umefolk kring konsert, workshops och spel till dans. (Ulf) Bordlagd
Inget nytt, Ulf tar ny kontakt till hösten.

c)

Samarbete med Göteborg Folk Festival, t.ex. genom session 13 september på Eli’s Corner (Mattias skulle återkoppla)
Mattias har kommunicerat med Josefin som tar kontakt med Eli’s Corner.
TIMSIG drar ihop musiker till session.

d)

Övrigt?
Sessions och låtstugor är fortsatt inställda tills vidare.

5.

Glenntown 2020 (punkterna c-g bordlagda från förra mötet)
a)

Corona/Glenntown – när måste vi bestämma oss om festivalen ska bli av? När kan vi börja betala saker? Hur ser
nuvarande åtaganden ut?
Inget betalt än så länge, endast preliminärbokat.
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I början av september behöver vi veta om festivalen kan genomföras eller inte, för att vi skall hinna planera och
organisera allt.
Mattias dubbelkollar med Musikens Hus när sista datum för kontraktskrivning är.
Vi går även ut med årets festivaldatum och line-up på hemsida+Facebook.

b)

Artister – avstämning. (Mattias mfl)
Mattias kontaktar artisterna om att vi siktar på att kunna genomföra festivalen.

c)

Samarbete Folkmusikkaféet – avstämning kontakt Clement (Ulf) , Catherine (Petter)
Bengt kollar status med FMK.

d)

Sessionställen – avstämning. (Ulf mfl).
Inget nytt.

e)

Festivalöl – avstämning. (Mattias)
Inget nytt.

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.

h)

Övrigt?
Inga övriga frågor dök upp.

6.

Övriga frågor
a)

Jörgen Säldes bilder från 2019 på hemsidan? Text om Sälde? (Mattias)
Mattias lägger ut detta samtidigt som hemsidan uppdateras med nya datum.

b)

Annat?
Ulf kollar med Tradition Sailing angående status för årets session-seglingar.

7.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs den 15 juni kl 18 på Microsoft Teams.
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8.

Mötets avslutande
Bengt förklarar mötet avslutat.

