Mötesprotokoll
för TIMSIG:s årsmöte 2020-02-23
Plats: John Scott’s Pub Avenyn
Tid: 15:00-17:00

1. Mötets öppnande samt notering om närvarande medlemmar och åhörare.
Bengt förklarar mötet öppnat och noterar 15 närvarande medlemmar enligt följande:
Bengt Arwidsson
Mattias Holm
Petter Lodmark
Stephan Becker
Tore Levenstam
Mats Jonsson
Victor Järnros
Fred Sörensson
Hampus Grönberg
Lasse Jödahl
Ulf Duus
Per Jonsson
Björn Persson Mattsson
Carolina Nilsson
Andreas Bladh

2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängd fastställs enligt närvarolista ovan.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Bengt Arwidsson väljs till mötets ordförande och Mattias Holm till mötets sekreterare.

4. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.
Stephan Becker och Björn Persson Mattsson.

5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Samtliga närvarande anser att mötet är utlyst på korrekt sätt.

6. Fastställande av dagordningen.
Samtliga närvarande godkänner dagordningen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens
förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
Mattias och Petter presenterar styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
för år 2019. Se bilagor.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisor Stephan Becker presenterar sin berättelse om styrelsens förvaltning 2019.
Se bilaga.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner.
a. Glenntown Irish Music Festival 2020
Mattias presenterar Glenntown 2020. Festivalen kommer i år att äga rum på
Musikens Hus under 7-11 oktober med följande akter bokade:
- Cormac Begley & Liam O’Connor (IRL)
- The Brennan Sisters (IRL)
- 22 Tunes (SWE/IRL)

Cormac & Liam kommer att hålla workshop öppet för alla melodiinstrument.

Vi har planer på att ha en festivalöl även för år 2020.

b. Sessions
Ulf presenterar de regelbundna sessions som vi planerar att ha under 2020:
- Haket, varannan onsdag (Sessionansvarig: Stephan Becker)
- Irish Embassy Östra Hamngatan, varannan lördag (Sessionansvarig: Mattias Holm)
- Eli’s Corner, var fjärde söndag (Sessionansvarig: Tore Levenstam)

c. Låtstugor
Ulf presenterar att vår avsikt är att hålla igång låtstugeverksamheten på Haket även
under 2020.
Styrelsen uppmanar att alla som är intresserade av att hålla i låtstugor meddelar
detta till oss, så att vi kan få större variation vad gäller vilka låtar som lärs ut.

Det har även kommit in önskemål att variera låtstugorna med sångstugor i “sea
shanty”-stuk.

Förslag tas upp att dra igång en återkommande studiecirkel och en grundkurs i
irländsk traditionell musik, eftersom ytterst få deltagare från låtstugorna faktiskt
dyker upp på våra sessions.

d. Workshops, konserter
- Gig på Majornakollektivets pubkväll i mars.
- Vi har fått förfrågan om fortsatta afterwork-spelningar på Mathilda af Mollösund i
sommar.
- Workshops på Folkmusikkaféet med Fred Sörensson.

e. Medlemmars motioner
Vi har inte mottagit några motioner från någon medlem.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för kommande
verksamhets/räkenskapsår.
Mattias och Petter presenterar föreningens verksamhetsplan och budget, vilka godkänns av
samtliga närvarande medlemmar. Se bilaga.

Medlemsavgiften kvarstår på 100 SEK även kommande år.

12. Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.
Valberedningen föreslår att sittande styrelsemedlemmar sitter kvar även år 2020. Därtill
föreslås Tore Levenstam som ny ledamot till styrelsen.

13. Nomineringar och val av befattningar på ett (1) år.
a. Föreningens ordförande.
Bengt Arwidsson

b. Föreningens sekreterare.
Mattias Holm

c. Föreningens kassör.
Petter Lodmark

d. Övriga befattningar i styrelsen.
Ulf Duus
Fred Sörensson
Björn Persson Mattsson
Tore Levenstam

e. Valberedning. Minst en person.
Lasse Jödahl
Hampus Grönberg

f. Föreningens revisor.
Stephan Becker

14. Mötets avslutande.
Bengt förklarar mötet avslutat.

Sekreterare:
____________________________
Mattias Holm

Justerare 1:

Justerare 2:

____________________________

____________________________

Stephan Becker

Björn Persson Mattsson

