2020-06-15
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2020-06-15
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
Björn Persson Mattsson
Tore Levenstam
Fred Sörensson

2.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

3.

Årsmötet
a)

Årsmötesprotokollet – påskrivet?

Ej påskrivet. Mattias mailar protokolljusterarna för ett skriftligt OK, så att vi kan lägga ut protokollet på hemsidan.
4.

Sessions/låtstugor/workshops 2020
Avstämning – fortsatt på IE, i övrigt inställt? (Mattias)

a)

Sessions på IE fortsätter utan uppehåll under sommaren.
Övriga sessions avvaktar vi med till efter sommaren.
b)

Övrigt?

Fred håller låtstuga på FMK 20 november.
5.

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

Musikens hus – sista datum för kontraktskrivning? (Mattias)
Avvaktar tillsvidare. Mattias skriver på kontraktet när Musikens Hus begär detta.

b)

Artister – är de informerade? (Mattias mfl)
Samtliga artister är informerade om läget.

c)

Samarbete Folkmusikkaféet (Bengt) – avstämning kontakt Clement (Ulf), Catherine (Petter)
Bengt har skickat förslag på program till FMK.

2020-06-15
Akten McGlade House är osäker, p.g.a. svåraktigheten att ta sig mellan Norge och Sverige.
Styrelsen kan tänka sig att hoppa in som backup-lösning.
Clement har tackat ja. Vi inväntar svar från Catherine.
d)

Försäljning av T-shirts under festivalen. (Bordlagd sedan tre möten)
Vi skjuter på detta förslag till nästa års festival.

e)

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? (Bordlagd sedan förra mötet)
Sessionbanden känns lågprioriterade och bordläggs till efter sommaren.

f)

Övrigt?
Hemsidan uppdaterad med nya datum, lineup och Corona-information.

Inget nytt hört gällande festivalöl. Bordläggs till efter sommaren.

Ulf stämmer av med Petter angående deadline 15 juni för sponsring från Culture Ireland.
6.

Övriga frågor
a)

Jörgen Säldes bilder från 2019 är nu på hemsidan. Texten om Sälde? (Mattias)
Text om Jörgen är också upplagt på hemsidan.

b)

Tradition Sailing i sommar?(Ulf)?
Osäkert kring sessionseglingar på Matilda i sommar.

7.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs den 17 augusti kl 18 på Microsoft Teams.

8.

Mötets avslutande
Bengt förklarar mötet avslutat.

