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Protokoll TIMSIG styrelsemöte 

Datum: 2020-08-17 

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 

Tore Levenstam 

Fred Sörensson 

Petter Lodmark 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

 

3. Sessions/låtstugor/workshops 2020 

a) Avstämning – fortsatt på IE, i övrigt inställt?  (Mattias) 

Sessions på Irish Embassy fortsätter som vanligt varannan vecka. 

Haket är OK med att dra igång sessions igen, Tore kollar med Stephan om han vill dra igång i mindre skala, t.ex. med 

roterande lista eller anmälan i förväg med ett lämpligt maxantal. 

Mattias uppdaterar TIMSIG-kalendern på hemsidan när vi fått klartecken. 

 

b) Övrigt? 

Karin har frågat om sessionseglingar på torsdag och fredag, 20 och 21 augusti. 

Oklart om vädret tillåter en utomhus-session. Ulf har delegerat kontaktuppgifter. 
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4. Glenntown 2020 

a) Avstämning – ska vi ställa in eller vänta en månad till? 

Vi har fått avslag på vår sponsring från Culture Ireland på €2000. 

Det finns sannolikt en risk att Embassy of Ireland agerar på samma sätt. 

Dessutom har vi pga minskade antal sessions tappat en stor del av vårt stöd från ABF. 

Risken är stor att begränsningar från Folkhälsomyndigheter om maxantal på 50 personer kvarstår i oktober och då 

kommer vi dessutom att tappa en majoritet av våra intäkter. 

Av ovanstående anledningar känns festivalen rent ekonomiskt ej genomförbar i år. 

Förslag på datum är 13-17 oktober 2021. Mattias kollar med Musikens Hus och alla artister om dessa datum funkar, samt 

uppdaterar hemsidan med nytt datum när vi fått klartecken. 

Bengt kontaktar Folkmusikkaféet. 

Petter och Ulf kollar med ABF huruvida vi kan spara årets insamlade stöd till nästa kalenderår. 

 

Förslag har kommit in att anordna festivalen som ett virtuellt event. Styrelsen är dock eniga om att denna form inte skulle 

göra Glenntown-festivalen rättvisa, då det främst är en session-festival där folk kommer hit för att träffas och spela 

tillsammans. 

 

b) Övrigt? 

Inga övriga frågor dök upp. 

 

5. Övriga frågor 

a) Info om länk till Timsis från Serge  (Mattias) 

Länk till TIMSIS är utlagd på TIMSIG:s hemsida. 

 

b) Övrigt? 

Inga övriga frågor dök upp. 

 

6. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte läggs den 14 september kl 18 på Microsoft Teams. 

 

7. Mötets avslutande 

Bengt förklarar mötet avslutat. 


