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Protokoll TIMSIG styrelsemöte

Datum: 2021-03-29

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 (se bilaga pandemiregelläget)

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

b) Övrigt?

Inga övriga frågor dök upp.

4. Glenntown 2021

a) Lägesavstämning (se bilaga pandemiregelläget):

Kommer vi kunna hålla festival enl tidigare modell? Kan irländarna komma hit i oktober? Kan vi ha helsvensk line-up? Kan

vi ha en ren sessionfestival, ev med småkonserter på ett antal pubar?

Vi behöver väl inte bestämma något än, men vi kan i alla fall ventilera frågorna.

Musikens Hus har kontaktat oss angående status för festivalen och vi har förmedlat att vår förhoppning och intention är

att försöka köra, självklart beroende på hur utvecklingen ser ut under hösten.

Känns mest realistiskt att satsa på en svensk line-up i år och hellre satsa på 2020 års bokade line-up om ytterligare 1 år.

Eventuellt kombinera mindre fysisk publik med digital sändning för att nå ut till fler.

Förslag att anordna festival och årsmöte kombinerat och således kräva medlemskap för entré. Det skulle utöver extra

intäkter också innebära att vi kan sälja alkohol (slutet sällskap), om vi av kostnadsskäl väljer att ha festivalen i någon annan

lokal än Musikens Hus.
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Alternativa konsertlokaler:

- ABF (Viktoriahuset + Södra Allégatan)

- Kompani 415

- Folkmusikkaféet

b) Samarbete med Folkmusikkaféet. (Bengt)

Folkmusikkaféet sänder konserter digitalt. Eventuellt möjligt för oss att anordna konsert där under festivalen.

c) Övrigt?

Inga övriga frågor dök upp.

5. Årsmöte 2021

a) Följande meddelande skickades ut till medlemmarna 2021-02-28:

”Enligt föreningens stadgar ska TIMSIGs årsmöte hållas före april månads utgång.

Pga 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. Vi föredrar att

hålla ett fysiskt möte.

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 12 mars 2021.”

b) Det har inte kommit in några invändningar.

c) Enligt föreningens stadgar ska TIMSIGs årsmöte hållas före april månads utgång. På grund av rådande pandemi beslutar

styrelsen att med medlemmarnas samtycke skjuta upp årsmötet 2021 till september eller om nödvändigt senare.

d) Övrigt?

Inga övriga frågor dök upp.

6. Övriga frågor

a) Avstämning World Session-arrangemanget 2021-03-18. Ersättning till artisterna. (Mattias)

12 deltagare på TIMSIG:s digitala låtstuga som Mattias och Hampus höll i.

Ersättning/omkostnader 1500 SEK per person. Petter fixar utbetalning.

b) Övrigt?

Inga övriga frågor dök upp.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs den 26 april kl 18 på Microsoft Teams.

8. Mötets avslutande

Bengt förklarar mötet avslutat.
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Bilaga Pandemiregelläget just nu:

Evenemang

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. session eller konsert) ska begränsa antalet deltagare till högst

åtta. Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader.

(I regeringens beslut finns ett undantag för kultur- och sportevenemang som får ha sittande publik på maximalt 300 personer. Det gäller

om deltagarna sitter ensamma eller två och två, och har minst en meter till andra sällskap. Länsstyrelsen kan besluta om lägre

deltagargränser för sitt län eller för en del av länet, och samtliga län i Sverige har valt att begränsa denna typ av evenemang till maximalt 8

personer.)

Förordningen (SFS 2021:8) som styr detta upphör att gälla vid utgången av september 2021.

Serveringsställen

Högst fyra personer får sitta vid samma bord. Om sällskapet är större måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden klockan 22.00-11.00. Restauranger och serveringsställen

måste dock stänga och vara utrymda senast klockan 20.30, oavsett om de serverar alkohol eller inte. I praktiken innebär det att servering av

alkohol på restauranger och serveringsställen är möjlig fram till klockan 20.00.

Förordningen (SFS 2020:956) som styr alkoholserveringen gäller till 2021-04-12.

Resor

Regeringen har beslutat att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med 31 mars 2021.

Svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet.

Alla utländska medborgare som är 18 eller äldre måste visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det får ha gått max 48

timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. De nya reglerna kompletterar tidigare inreseförbud. 

Vaccination

Preliminär start för vaccinering i fas 4 av 60 år och yngre är i juni. Beroende på vaccintillgång.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-alkoholdrycksliknande-preparat/

