
Protokoll från UDG:s styrelsemöte 19 september 2010 

1.  Mötet öppnades. 

2. Närvarande: Karin Nygren, Eva Danielsson, Dennis Astorsdotter, Ilian Häggmark, Anton 

Tegendal, David Pettersson, Oliver Lindman, Lena Lundqvist, David Edström, Margareta Raab, 

Charlotta Ingvoldstad 

3. Till justeringsmän valdes Ilian Häggmark och David Pettersson. 

4. Utlysningen av mötet och dagordningen godkändes. 

5. Genomgång av förra mötets protokoll och ”att göra”-lista.                     

              

6. Goder afton 

a. Genomgång av PM 

UKK bokat för en föreställning  13 december kl.19.00 

Manus  och låtar i det närmaste klart. 

Arrangörer Erik Nyström och Oliver Lindman 

Musiker vidtalade 

Regissör blir Maria Trost 

Rollbesättningen klar men aktörerna ej tillfrågade ännu. 

Jonas Tannfors och Christopher Holmberg lägger upp inlägg på facebook/youtube. 

Biljettsläpp och försäljning sköts av UKK  och via Ticnet. Reserverade platser och 

fribiljetter bokade. 

b. Marknadsföring 

Ett nytt PM för marknadsföring har skrivits. 

Anton mejlar affisch-underlag  för lyktstolpar och för  annons  i UNT till Eva. Oliver 

ser till att UKK har bild till sin ljusskylt. 

Programbladets presentation av Margareta bör uppdateras.  

Kalle och Charlotta stämmer av budgeten. 

Sponsring och annonsörer i programbladet sköts av marknadsföringsgruppen. 

Affischeringsansvariga inför Goder Afton är Jakob Almgren och Erik Lundqvist. 

OD kontaktas om kören får dela ut reklamblad för Goder Afton under pausen på 

Caprisen. 4-5 gossar i olika ålder vore lämpligt. 

c. Lena kontaktar föräldrarna om behov av hjälp runt föreställningen. 

7. Stora kulturdagen 20 oktober 

Diskuterades om vi hör hemma i forumet.  På Kubik.se kan information läggas ut om körens 

Goder Afton föreställning. Charlotta tar ny kontakt. 

8. Stödrepresentant 

Vi söker en ny föräldrarepresentant, då Isabelle Abijomha slutat. Charlotta formulerar ett 

nytt brev till föräldrarna. 

9. Stödavgift 

En frivillig stödavgift tas ut av varje körfamilj om 200kr/år. Avgiften går bl.a. till förtäring vid 

konserter. Charlotta informerar föräldrarna. 

10. Stipendier 

En sökning på Stipendier.se kostar 250kr. Stipendier söks av kassören och sekreteraren 

gemensamt.  

 Lena har sökt stipendium hos Musikens hus vänner. 



11. Planeringsgrupp Frankrike-turné 

En grupp bestående av följande personer har bildats: Ulf Norén, Grevsten, Charlotta och 

Björn Ingvoldstad, David Pettersson(herrstämmans representant), Eva Danielsson och 

Margareta Raab. Charlotta är sammankallande. 

12. Gosskören 90år 

En inbjudan till gamla körmedlemmar att delta vid jubiléet har skickats ut av Margareta. Alla 

gosskörsmedlemmar med föräldrar ombeds sprida informationen om jubiléet vidare, då det 

kan vara svårt att nå de tidigare koristerna. Hela förskolan, gossar och herrstämman kommer 

att delta. Förtäring efteråt ordnar Lena och Karin. 

13. Cincinnatti-besöket           

Parksnäckan preliminärt bokad 11 juni för konsert med Cincinnatti-kören. 

Beslutades om ett föräldramöte den 20 januari 2011 kl. 18.30 då bl.a. körbesöket från 

Cincinnatti tas upp. Flick-kören har ett motsvarande möte. 

14. Gosskörsfestival 2011 

Svenska kyrkans gosskörsförening har möte i Rättvik 19-22maj 2011. Intresset från kören var 

positivt att delta  och att vara huvudkör och ha konsert. Det hela får dock inte krocka med 

studentskrivningar. 

15. Övriga frågor 

a. SSQ upphör.  

Diskussion runt Margaretas förslag. Altarna går vid målbrottet direkt över i 

herrstämman. Den viktiga musikteorin som man då går miste om kan istället gås 

igenom under en musik-teori helg tillsammans med hela herrstämman. 

b. Förskolans namn diskuterades.  

c. Föräldrabelöning. 

Någon form av belöning för särskilt aktiva föräldrar diskuterades. 

d. Gosskörsprylar 

David Pettersson, David Edström och Dennis funderar vidare. 

e. Nästa styrelsemöte blir den  18 oktober kl.20.15 

f. Redan nu beslutades om ett styrelsemöte 10 januari kl. 20.15 

16. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet: 

 

Karin Nygren, sekreterare 

 

 

Charlotta Ingvoldstad, ordförande 

Justeras: 

 

Ilian Häggmark   David Pettersson  

  

 


