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Protokoll TIMSIG styrelsemöte

Datum: 2021-02-22

Tid: 18.00 – 19.30

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

Petter Lodmark

Björn Persson Mattsson

Fred Sörensson

Stina Rosén (adjungerad)

2. Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

3. Sessions/låtstugor/workshops 2021

a) Lägesavstämning

Samtliga sessions ställs in tills vidare. Frågan tas upp igen vid nästa möte.

Förslag att anordna ytterligare sessions på Dome of Visions.

b) Övrigt?

Inga övriga frågor dök upp.

4. Glenntown 2021

a) Lägesavstämning

- Nytt från Cormac Begley? Bordlagd förra mötet. (Mattias)

Inget nytt hört. Frågan bordläggs till nästa möte.

Innan sommaren bör vi ta ett beslut om festivalen går att genomföra som vanligt eller om vi bör fundera ut ett

alternativt upplägg.

b) Övrigt?

Inga övriga frågor dök upp.

5. Årsmöte 2021

a) Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före april månads utgång. Pga pandemin verkar det inte troligt att det är möjligt att

inom regelverket hålla ett fysiskt möte före sista april. Det verkar inte heller helt enkelt att arrangera ett digitalt möte där

deltagarna kan rösta. Vidare har föreningens verksamhet mer eller mindre legat nere sedan förra årsmötet. Vi diskuterade

därför vid förra styrelsemötet möjligheterna att skjuta upp årsmötet till hösten, kanske t.o.m. till efter den ev. festivalen.
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TIMSIG är en ideell förening. Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, men verksamheten ska följa god

föreningssed vilket bl.a. innebär att stadgarna ska följas. Det är dock ”möjligt att frångå bestämmelser i stadgarna om t.ex.

tid och plats för stämman om samtliga medlemmar samtycker till det” (ur Lagrådsremiss till Lag (2020:198) om tillfälliga

undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor). Ett förslag är att styrelsen tar ett beslut om

att skjuta upp årsmötet till hösten. Det bör ske före den sista april, förslagsvis vid nästa styrelsemöte. Beslutet bör

förberedas genom ett utskick till samtliga medlemmar med exempelvis följande lydelse:

”Enligt föreningens stadgar ska TIMSIG:s årsmöte hållas före april månads utgång. P.g.a. pandemin verkar det dock inte

troligt att det är möjligt att inom ramarna för det gällande regelverket enligt pandemilagen hålla ett fysiskt möte före sista

april. Det verkar inte heller helt enkelt att arrangera ett digitalt möte där deltagarna kan rösta. Vidare har föreningens

verksamhet mer eller mindre legat nere sedan förra årsmötet. Styrelsen avser därför att med medlemmarnas samtycke

besluta att skjuta upp årsmötet till en senare tidpunkt under 2021 då det förhoppningsvis åter är möjligt att ha fysiska

möten. Om du har invändningar mot ett sådant beslut, meddela styrelsen senast (ett datum 2 v före styrelsemötet).”

Mattias skickar ut utskicket från Bengt till samtliga föreningens medlemmar.

b) Övrigt?

Inga övriga frågor dök upp.

6. Övriga frågor

a) World Sessions anordnar digitalt event i Matteuskyrkan 18 mars och undrar om TIMSIG vill hålla i en låtstuga. Förslag

Tore, Mattias & Hampus.

Mattias lägger ut info på hemsidan.

b) Vi har fått sponsringspengar från ABF för hela 2020, totalt 11 000 SEK.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs den 29 mars kl 18 på Microsoft Teams.

8. Mötets avslutande

Bengt förklarar mötet avslutat.


