
Protokoll från UDG:s styrelsemöte 8 mars 2011  

1. Mötet öppnades 

2. Närvarande:  Lena Lundqvist, Kalle Spångberg,  David Pettersson, Dennis Astorsdotter, 

Charlotta Ingvoldstad, Margareta Raab, Karin Nygren, Erik Nyström (kom sent). 

3. Till justeringsmän valdes Dennis Astorsdotter och David Pettersson. 

4. Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av förra styrelseprotokollet och att göra listan  

Godkändes och lades till handlingarna. 

6. Cincinnatti-körens besök 10-13 juni 

Lena Lundqvist har varit i kontakt med samordnaren Haley Elkins i CCC: 

27 korister, 4 ledare och 9 föräldrar kommer. 

Boendet ska fördelas, främst inom flickkören. Ledarna och föräldrarna informeras om 

lämpliga hotell i Uppsala. Kyrkan har avtal med Hotell Hörnan. 

Preliminärt schema: 

Fredag 10 juni: Kören kommer till Uppsala  på sen eftermiddag. Mat hos värdfamiljen, 

föräldrar och ledare inkvarteras på hotell. 

Lördag 11 juni: Frukost i värdfamiljen 

10.00 Repetition i Pelarsalen 

Lunch 

Rep i Parksnäckan och ev korvgrillning och pic-nic  i Stadsparken 

19.00 Konsert i Parksnäckan 2 x 40 min 

Kvällsmat hos värdfamiljerna. 

För konserten i Parksnäckan ska musiker vidtalas och repertoaren fastställas, affischer 

tryckas och lämnas till arrangörerna, mat ordnas ev. pic-nic med grillad korv. 

Kören inbjuder till Parksnäckan via Facebook Event. 

Söndag  12 juni: Högmässa med sång av flickkören Anna + CCC, lunch efter högmässan för 

alla flickorna+ ledare 

Körrep 14-16.30, mat 16-17.30 

18.00 Konsert i domkyrkan 

Ev något enkelt mingel efteråt, sedan kväll hos värdfamiljen 

Måndag 13 juni: Frukost i värdfamiljen 

8.00 Samling St Eriks torg för avfärd mot Stockholm 

Beslutades att Lena fortsätter kontakten med CCC-samordnaren Haley Elkins för att kunna 

fördela flickorna i värdfamiljer samt informerar om hotell i Uppsala för ledare och föräldrar. 

Lena och Charlotta undersöker möjligheten att äta på lämpligt ställe före konserten i 

Parksnäckan  eller att ha pic-nic. Margareta talar med musiker och bestämmer repertoar för 

konserten. Charlotta  hör sig för om affischer till arrangörerna och David och Dennis lägger 

upp ett Facebook Event. Margareta talar med Jacob Raab om lunch och middag mellan 

högmässan och konserten på söndag. 

7. Ekonomisk rapport. 

Kalle Spångberg rapporterade att föreningens ekonomi är god.  

Margareta informerade runt körens budget och fondmedel. 

Diskussion  rörande körens  ekonomi. 

Kalle gör ett årsbokslut till årsmötet 28 april. 



 

8. Avtalet med Parksnäckan är klart. Kören får ett avtalat gage. 

9. UKK-status 

Kontrakt på gång men ej klart. 

En grupp bestående av Charlotta, Lena och Margareta har haft diskussioner med Stefan 

Holmström på UKK. Önskemålen var att få bättre information, en samlad kostnad och ett 

tidigare kontrakt. 

Ett  preliminära avtalet  är under utarbetande där en middag ingår, flygeln stäms, Ticnet 

säljer biljetter och podiet byggs av UKK. UKK kan tänkas bjuda på en repdag om kören gör en 

gratis skolföreställning på dagen, UKK bjuder på lunch om UDG sjunger på julshower i huset. 

Kontakterna fortsätter med UKK. 

10. UDG-prylar 

Beslutades om pins med körens logga mot bakgrund i silver och guld. 

Silver-pins efter ett år i lilla gosskören. 

Guld-pins vid inträde i stora kören. 

Beslutades att David och Dennis ansvarar för att nålarna tillverkas. 

11. Gosskörsfestival 2011 i Rättvik 

De flesta körmedlemmarna samt fyra ledare och tre extra föräldrar följer med till Rättvik. 

Två bussar beställda. Medhavd matsäck på ditvägen och mat från stiftsgården på hemvägen. 

Festivalen avslutas med en gemensam” konsert” på söndag klockan 15.00. Därefter hemfärd. 

12. Rekrytering/ motivering/ samhörighet i lilla gosskören 

Förslag på rekryteringsvägar: 

En broschyr med information om goss- (och flick-) kören trycks upp. 

Skolföreställningen på UKK kan ge fler medlemmar. 

Brev/mejl  till vuxenkörer/körledare om att kören finns och söker fler medlemmar, webb-

hänvisning till UDG. Margareta letar körer i körregistret. 

Rekrytering möjlig ur kören Mini-kids (ledare: Peter Melin) 

Alla styrelsemedlemmar skriver var för sig  ett förslag till brev för rekrytering och skickar det 

till Margareta. 

För att stärka samhörigheten i lilla gosskören ordnas en gemensam aktivitet för stora och lilla 

kören innan sommaren. Ansvariga är stora körens herrar. 

13. Övriga frågor 

Musik i höst 

Margareta presenterade förslag på musik för hösten: Requiem, Förklädd gud, Händels  

Messias del  l, Bach, Mozarts Kröningsmässa. Diskussion med herrarna. 

Beslutades att Konsertkören deltar i en webbinspelning ”Sing with Eric (Whitacre)” 20-22 

november och sjunger stycket ”Sleep”. 

Ordningen i lilla gosskören 

Ordningen i lilla kören diskuterades. Bra med föräldramedverkan . Beslutades att föräldrarna 

ombeds ta aktiv del för att hjälpa till med ordningen vid körövningarna.  

Ordningen i fika-rummet diskuterades. Beslutades att herrarna hjälper till att hålla 

ordningen. 

Information:  

Ny samordnare i styrelsen, tillsammans med Lena Lundqvist,  är Katarina Malmberg. 

Nästa styrelsemöte 11 april kl.20.30 



Årsmöte 28 april.  

14. Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Karin Nygren, sekreterare 

 

Charlotta Ingvoldstad, ordförande 

 

Justeras: 

 

 

David Pettersson   Dennis Astorsdotter 

 


