
Protokoll från UDG:s styrelsemöte 18 oktober 2010-11-08 

1. Mötet öppnades 

2. Närvarande:  Lena Lundqvist, Charlotta Ingvoldstad, Kalle Spångberg, Ilian Häggmark, David 

Edström, Oliver Lindman, David Pettersson, Anton Tegendal, Margareta Raab, Karin Nygren 

3. Till justeringsmän valdes Lena Lundqvist och David Edström. 

4. Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av förra styrelseprotokollet och att göra-listan. 

Charlotta informerade åter om kulturdagen Kubik nästkommande onsdag. Beslutades att  ett 

litet informationsblad med erbjudande om en skolföreställning av Goder Afton trycks och 

delas ut. Oliver gör bladet och David Pettersson finns på plats i UKK på onsdag och delar ut 

det. 

6. Goder Afton 

PM:ets tidsschema hålls. 

Oliver och Margareta godkänner trailern för Goder Afton innan den läggs ut på nätet. 

Diskussioner med kassören om kostnader, musikerarvoden, pianostämning, matkostnader. 

Fribiljetterna ska reserveras i namn. 

Rekvisita-ansvariga är Erik Nyström, Benjamin Kraft och Erik Ståhlberg. 

Arrangerade låtar ska vara klara nästa vecka och skickas till kapellmästaren. 

Repetitionerna har börjat och ett möte med regissören har hållits. 

Marknadsföring: Förlaga till affischer klar och på väg till tryck, annonsmanus ska vara klart 

snarast. 

Föräldrahjälp: Lenas underlag gicks igenom och diskuterades. 

7. Ny stödrepresentant i styrelsen. 

Charlotta informerade att ingen förälder just nu är villig att ställa upp. Ärendet beslutades att 

tas upp på föräldramötet i januari. 

8. Frankrike-turnén 

Det är nu 7st i arbetsgruppen, som haft sitt första möte och börjat strukturera upp res-route 

och finansiering. 

9. Gosskören 90 år.                   

Anmälan om deltagande måste göras till Oliver via blogg-inlägg eller till Margareta. Deltagare 

måste också närvara vid repetitioner från och med måndag 15 november. 

Lena och Karin ordnar lättare förtäring. 

10. Cincinnatti-besöket. 

För närvarande ser gruppen, som kommer, ut att bestå av 25st sångare + föräldrar. 

Parksnäckan är bokad för konsert på lördag. Maria-kören sjunger tillsammans med kören på 

söndagens  högmässa.   På kvällen är det konsert,  då UDG också sjunger ett par sånger. 

11. Gosskörsfestival  19-22 maj 2011.  

Beslutades att kören och förskolan deltar. Diskussion  runt kostnader. 

12. Föräldramöte januari 2011. 

 Margareta, Charlotta, Lena och konsertadministrationen informerar. 

13. Stipendier. 

Karin har sökt och väntar på svar från stipendier.se 

Någon utöver styrelsen bör ha ansvaret att söka och bevaka stipendier för kören. 



Stipendiet som kören fått av Musikens hus vänner kommer att delas ut i veckan och 

Margareta och två körmedlemmar mottar stipendiet. 

14. Nästa styrelsemöte 22 november kl. 20:15 

15. Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Karin Nygren, sekreterare 

 

 

Charlotta Ingvoldstad, ordförande 
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David Edström   Lena Lundqvist 

 

 


