Protokoll från UDG:s styrelsemöte 19 april 2010
1. Mötet öppnades
2. Närvarande: Kalle Spångberg, Dennis Astorsdotter, David Pettersson, David Edström, Ilian Häggmark,
Anton Tegendal, Oliver Lindman, Charlotta Ingvoldstad, Lena Lundqvist, Fredrik Kjellröier, Fredrik
Hellström, Margareta Raab, Karin Nygren
3. Utlysningen av mötet och dagordningen godkändes.
Till justeringsmän valdes Dennis Astorsdotter och Anton Tegendal
4. Den nya styrelsen konstituerade sig.
Styrelsen består nu av följande personer:
Charlotta Ingvoldstad, ordförande
Kalle Spångberg, kassör
Karin Nygren, sekreterare
Lena Lundqvist, samordnare
Dennis Astorsdotter, korist
David Edström, korist
samt Margareta Raab, dirigent
Diskussioner fördes kring behovet av ytterligare en samordnare. Eftersom arbetsbördan är stor på den
funktionen, fick ordförande i uppgift att skicka ut ytterligare en förfrågan till föräldrarna om intresse av
att hjälpa Lena Lundqvist med den uppgiften. Diskuterades även om Margaretas kommande assistent
kunde vara behjälplig.
Det beslutades att Charlotta Ingvoldstad, 690904-7109 och Kalle Spångberg, 651116-1652 är
firmatecknare för föreningen Uppsala Domkyrkas Gosskör. De tecknar firman var för sig.
5. Körfestival , juni 2012 i Uppsala med inbjudna körer och i samarrangemang med flickkören
diskuterades. Diskussioner om Uppsala kommun kunde vara intresserade av evenemanget och om vilka
körer som kunde vara aktuella för inbjudan. Körerna bekostar resan hit och övernattning sker hos
körmedlemmarna. Beslut: Evenemanget sköts på framtiden, ev 2013. Frågan tas upp igen om ett år.
6. Evenemang sommaren 2011.
Cincinnati-kören vill komma hit i juni 2011 och stanna några dagar. Samordnas med flickkören.
Diskussioner runt aktiviteter, gemensam konsert, övernattning m.m. Beslut: Margareta meddelar
körledaren att de är välkomna hit.
7. Margareta har fått en förfrågan från kören Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar, Frankrike
om övernattning fredag 24/8 2012 i värdfamiljer. Beslut: Margareta meddelar kören att de är
välkomna.

8. Körutbyte med Knabenchor der Singakademie Frankfurt, påsk 2011 alt. sept-okt 2011. Beslut: Kören
är välkommen i sept-okt 2011.
Körturné till Frankrike eller Tyskland i juni 2012 diskuterades.

Sammanfattning av kommande köraktiviteter:
Juni 2011

Cincinnati-kören kommer på besök

Sept-okt 2011 Knabenchor der Singakademie Frankfurt inbjuds till Uppsal a
Juni 2012

Körturné till Frankrike eller Tyskland

24 aug 2012

Besök av Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar

2013

Ev. körfestival.

9. Goder Afton
Margareta presenterade ett mycket bra PM för Goder Afton-produktionen, vilket följts och uppdaterats
under de senaste åren.
UKK är bokat 13/12 med en föreställning 19.00. Ingen extra repdag på UKK bokad, vilket ger en
inbesparning på ca 35.000kr
Diskussioner om kommunen kan vara intresserade av att köpa en föreställning tidigare på dagen för lågoch mellanstadiet. Ca 1200 platser finns i stora salen. Beslut: Charlotta Ingvoldstad hör med kommunen
om intresse finns.
Lena Lundqvist åtog sig uppgiften att vara producent för Goder Afton.
Dennis Astordotter åtog sig uppgiften att vara assistent.
Margareta har varit i kontakt med UKK angående information i programbladet. Biljett-priser som
föregående år.
Oliver Lindman är sammankallande i manusgruppen.
Marknadsföringsgruppen bör bestå av 2st korister och en förälder. Anton Tegendal anmälde sig och
talar med ytterligare någon i kören. Stefan Widerlöv tillfrågas av Charlotta Ingvoldstad om han kan
ställa upp som förälder.
Margareta beställer annons/affischer genom kyrkan.
Affischering sköter gossarna.

10. Hemsida/styrelse.
Styrelsen presenteras på UDG:s hemsida, där även föreningens stadgar och protokoll från styrelsemöten
läggs ut. Beslut: Karin Nygren skriver en presentation av styrelsen och Oliver Lindman lägger in
uppgifterna på hemsidan.
11. Övriga frågor.
Musikstipendier finns att söka från Uppsala kommun. Lena Lundqvist undersöker vilka stipendier som
kan sökas av kören och skickar in ansökningar.
En stödavgift har tidigare tagits ut från körens medlemmar. Pengarna har använts för att kunna köpa in
förtäring vid konserter och extra övningar. En frivillig avgift på 300kr/familj beslutades. Detta
informerar Charlotta om i brevet till föräldrarna angående samordnare.
Fredrik Källröier ville diskutera formuleringen i brev till nya körmedlemmar angående avhopp under
terminen. Margareta ansåg att det var viktigt att klargöra vad som gällde i kören. Som körmedlem lär du
dig mycket, får en ordentlig musikutbildning, har möjlighet att åka på turnéer och träffa andra körer
mm. Detta kräver också att du är med på repetitioner och kommer på konserter.
Oliver Lindman påpekade att bilderna som används i reklamen för kören är gamla och bör uppdateras.
Det finns möjlighet att ta nya bilder före sommaren. Oliver Lindman och Anton Tegendal åtar sig att
ordna fotografering före sommaren.
12. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Karin Nygren, sekreterare

Charlotta Ingvoldstad, ordförande

Justeras:

Dennis Astorsdotter

Anton Tegendal

