2020-09-14
Protokoll TIMSIG styrelsemöte
Datum: 2020-09-14
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
Björn Persson Mattsson
Fred Sörensson

2.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

3.

Sessions/låtstugor/workshops 2020
a)

Lägesavstämning (Mattias m fl)
Test-session med begränsat deltagarantal på Haket fungerade bra, så vi fortsätter med detta upplägg tills vidare.
Irish Embassy fortlöper varannan lördag som vanligt.
Eli’s Corner är intresserade av fler sessions, men oklart om intresserad session-ledare finns? Tore kollar med Kalle
Eriksson.

b)

Övrigt?
Diskussion om att lägga ut videos med låtutlärning i väntan på att våra låtstugor på Haket kan starta igen.
Tore tar på sig att sätta upp en YouTube-kanal för TIMSIG och spela in några videos.
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4.

Glenntown 2020
a)

Lägesavstämning
-

Artister, Musikens Hus, hemsida (Mattias)

Svar kring 2021 från samtliga artister utom Cormac Begley.
Musikens Hus är bokat.
Hemsida uppdaterad.
-

Folkmusikkaféet (Bengt)
Bengt har kommunicerat att årets Glenntown-festival ställs in.

-

Låtstugan/Lars-Gunnar (Fred)
Alla höstens låtstugor på Folkmusikkaféet är inställda.

-

Dansstugan/Clement (Ulf)
Clement är informerad om att årets festival ställs in.

-

Sångstugan, konferencier/Catherine (Petter)
Petter ej närvarande, Ulf drar detta vidare.

-

ABF (Ulf/Petter)
ABF meddelar att vi får lov att skjuta upp årets intäkter till nästa kalenderår, eftersom vi inte har haft några
utgifter i år.

b)

Övrigt?
Förslag att hålla en avskalad session på John Scott’s Linné fredagen den 9 oktober när festivalen skulle ha hållits.
Ulf kollar vidare.

5.

Övriga frågor
a)

Förfrågan om spelningar vid äldreboenden – utomhus i tält
-

14.30 mån 2/11 Landala hus

-

15.30 mån 9/11 Krokslätts äbo/Örgrytehemmet

-

15.30 onsd 11/11 Fridkullagatans äbo

Vi är intresserade, men behöver stämma av fler detaljer innan vi tackar ja.
Mattias ansvarar.

b)

Övrigt?
Tore har flyttat till Östersund och Björn flyttar till Stockholm under hösten.
Båda sitter kvar åtminstone resten av verksamhetsåret, under förutsättning att styrelsemötena även
fortsättningsvis hålls online.
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6.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte läggs den 12 oktober kl 18 på Microsoft Teams.

7.

Mötets avslutande
Bengt förklarar mötet avslutat.

