
Protokoll från UDG:s styrelsemöte 23 augusti 2010 

1.  Mötet öppnades. 

2. Närvarande: Eva Danielsson, Anton Tegendal, Oliver Lindman, Ilian Häggmark, David 

Pettersson, David Edström, Margareta Raab, Kalle Spångberg, Dennis Astorsdotter, Lena 

Lundqvist, Charlotta Ingvoldstad, Karin Nygren 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Till justeringsmän valdes Dennis Astorsdotter och Anton Tegendal. 

5. ”Att göra listan”  från föregående möte gicks igenom. 

Stipendier att söka inte klart. Charlotta undersöker om vi kan få en sökning gjord på 

Stipendier.se 

6. Göteborgshelgen, då Göteborgs gosskör sjunger tillsammans med goss- och flick-kören 

vid svenska kyrkomusiksymposiets möte här i Uppsala. 

Lena har skött planeringen tillsammans med flick-körens representanter. 

Kören kommer 2 september. Många värdfamiljer har ej svarat ännu, men login kommer 

att ordna sig. 4 september, efter gemensam konsert, har körerna en gemensam 

aktivitet. Förhandlingar pågår med Fyrishov om bad och taco-buffé. Symposiet står för 

maten innan konserten, i övrigt står värdfamiljerna för mat under vistelsen här. 

7. Goder afton. 

PM:et gicks igenom och tidsschemat hålls. Utkast till manus ska vara klart 1 oktober. 

Marknadsföringsgruppen informerade: Inga banderoller kommer att sättas upp, 

kostnaden för dyr. Däremot har 50st affischplatserpå lyktstolpar(för totalt 100 affischer) 

beställts till vecka 49.  

Affisch ska vara klar och inlämnad senast torsdag vecka 48. Eva lämnar, senast 1/10, 

underlaget till annons och affisch till kyrkans informatörer. 

Annonsörer kontaktas av marknadsföringsgruppen. Marknadsföringsgruppen utser en 

affischeringsansvarig. 

Nya foton tas under genrep och konsert till nästa års föreställning. Anton har kontakt 

med fotograf. 

Skolföreställning av Goder afton avbokas hos UKK pga bristande intresse från 

grundskolan. 

Charlotta reserverar ett antal fribiljetter (se PM:et) hos UKK. 

8. Styrelsens hemsida. 

Oliver informerade att sidan är i det närmaste färdig. Styrelsen presenteras på sidan och 

Charlottas e-mail-adress läggs ut som kontakt-adress. Länkar till stadgar och protokoll. 

9. KUBIK-stora kulturdagen 2010 på UKK. 

Kulturkraft, nätverket för länets kulturkonsulenter, i samarbete med barn och 

ungdomskulturgruppen i Uppsala kommun välkomnar oss att delta. 



Lena tar reda på vad evenemanget går ut på och om vi ska vara med. 

10. Gosskören 90 år 21 november. 

Kören sjunger på högmässan med biskopsvigning. Tidigare gosskörsmedlemmar inbjuds 

att delta i sången. Efter högmässan mingel med lätt förtäring. 

11. Turné 2012 

Planeringsgrupp bestående av Eva Danielsson, Charlotta Ingvoldstad samt förälder 

utanför styrelsen. 

Resans route ska planeras, kontakter ska tas, ev konsert i katedralen i Strasbourg mm. 

Charlotta skriver mejl till föräldrarna om intresse att delta i planeringsgruppen. 

12. CCC-kören sommaren 2011. 

Arrangörerna för Parksnäckan mycket intresserade av att kören kommer och sjunger. 

Kan också tänka sig att ge gage. Konsertdagar är onsdag och lördag. Eva och Margareta 

kollar datum, ev.  konsert 15/6. 

13. Övriga frågor. 

Charlotta kontrollerar om vi behöver ersätta  styrelsemedlemmen Isabelle Abijomha. 

Nästa styrelsemöte blir den 19 september kl.13.30. Ett kort styrelsemöte och därefter 

produktionsmöte för Goder afton. Stefan Widerlöf kontaktas.  

14. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Karin Nygren, sekreterare 

 

 

Charlotta Ingvoldstad, ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Dennis Astorsdotter   Anton Tegendal 


