
Protokoll från UDG:s styrelsemöte 5 maj 2011  

1. Mötet öppnades 

2. Närvarande: Charlotta Ingvoldstad, Margareta Raab, Mikael Gustafsson, David Pettersson, 

Catarina Djärv, Lena Lundqvist, Kristina Meisingseth. 

3. Till justeringsmän valdes Kristina Meisingseth och Catarina Djärv. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Genomgång av att göra listan.  

Godkändes och lades till handlingarna. 

6. Cincinnati Children´s Choir-besök 

Lena Lundqvist ska göra planering inför besöket. 

Ny kontaktperson i CCC är Haly Elkins. 

7. Avtal Parksnäckan. Charlotta sammanställer planeringen och stämmer av med Kent 

Wennman inför konserten. 

8. Avtal UKK/andra alternativ.  

UDG’s styrelse har haft möte med UKK’s styrelse om avtal i samband med med att kören hyr 

lokal på UKK för till exempel Goderafton. Det gällde främst att få en samlad kostnad istället 

för en grundkostnad med massa tillägg, att få ha den flexibilitet man upplevt att man haft 

tidigare och att få äta egen mat på UKK. UKK har bemött kraven och bland annat gjort ny 

instruktioner som medger att ha egen mat under vissa premisser. Allt i  UKK’s svar var dock 

inte tillfredställande och Charlotta skall besvara UKK’s mail.  Angående alternativa lokaler för 

Goderafton diskuterades att återgå till Universitetsaulan. Det beslutades dock att vara på 

UKK 2011. Kristina undersöker om det går att preliminärboka Universitetsaulan för 

kommande år.  Margareta betonade dock att aulan inte är ett bra alternativ för konserter på 

grund av dålig akustik.  

9. Roliga dagar. David meddelade att allt är under kontroll. 

10. Gosskörsfestivalen i Rättvik 2011. Planeringsmöte har hållits med gruppen som reser med till 

Rättvik. 

11. Medlemsavgifter. Kristina kollar med kyrkorådet att det är OK att ta ut en frivillig 

medlemsavgift. Om det är OK skickar hon ut ett mail till alla medlemmar.  

12. Övriga frågor 

UDG-prylar: 

Pins till körmedlemmarna är klart. Alla som är med nu kommer att få pins. De finns i två 

modeller, en för lilla kören och en för gossar. 

Det ska även införskaffas tygmärken och dekaler med UDG-logga.  

Rekrytering till lilla gosskören. 

Ett rekryteringsbrev ska vara klart till höstterminens start. Styrelsemedlemmarna 

uppmanas inkomma med förslag. Herrarna letar citat ur körlivet på bloggen och facebook. 

Ett annat förslag är att skicka brev till de olika vuxenkörer som finns i uppsala. 

Vi skall även undersöka möjligheten att sjunga i köpcentrum i samband med skolstarten 

för att nu ut till familjer som annars inte kommer i kontakt med körmusik. Lena kolla med 

Gränby Centrum och Charlotta kollar med Gottsunda Centrum. 

Möte med Uppsala musikklasser: 

Margareta redogjorde från möte med Uppsala musikklassers musiklärare och Karin Cars. 

Mötets syfte vara att upprätthålla relationerna mellan UDG/UDF och musikklasserna. 



Bland annat framförde Margareta önskemål om att musikklasserna skall försöka undvika 

att lägga så stor del av sina kvällsarrangemang på måndagar då det krocka med UDF’s 

reptider. Som generell praxis sas det att på dagtid går musikklassernas arrangemang först 

och på kvällstid går UDG/UDF’s arrangemang först. 

Ekonomi: 

Margareta önskade få redovisat från kassören att betalning av räkningar utförts. Kristina 

skall ge en ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte. Den skall inte vara med i 

protokollet. 

Styrelsedokument: 

Det beslutades att styrelsepärmen skall förvaras inne hos Margareta och inte hemma hos 

sekreteraren. Olika förslag om elektronisk lagring och åtkomst av dokumentation 

diskuterades. De flesta var dock överens om att det räcker att protokollen finns åtkomliga 

på UDG’s hemsida. 

 

 

 

13. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet: 

 

Mikael Gustafsson, sekreterare 

 

Charlotta Ingvoldstad, ordförande 

 

Justeras: 

 

 

Kristina Meisingseth   Catarina Djärv 

 

          

 

 

 


