
Protokoll från UDG:s styrelsemöte 7 juni 2010 

1. Mötet öppnades 

2. Närvarande: Dennis Astorsdotter, David Edström, Lena Lundqvist, Ilian Häggmark, David 

Pettersson, Anton Tegendal, Charlotta Ingvoldstad, Margareta Raab, Oliver Lindman, 

Stefan Widerlöv (tom punkt 4), Isabelle Abijomha, Fredrik Kjellröjer, Karin Nygren, Kalle 

Spångberg ( kom senare) 

3. Dagordningen godkändes.                  

Till justeringsmän valdes Anton Tegendal och Dennis Astorsdotter. 

4. Marknadsföringen av Goder Afton diskuterades. Budgeten för marknadsföringen låg 

förra året på ca 30.000:-. Ev bokas 2 st banderoll-platser i stan till veckan före 1:a 

advent. Happening runt uppsättning av banderoller diskuterades. 110 st lyktstolpar med 

reklamskyltar finns lediga veckan före föreställningen och kan bokas.                        

Annons ska sättas in i UNT. Ljusskylten vid UKK kommer att annonsera föreställningen. 

Informationsbladet LuthagsNytt kommer att följa körens arbete med föreställningen i 

reportage under hösten och dessutom annonsera ut körens framträdanden.  

Beslut:  Marknadsföringsgruppen, bestående av Anton Tegendal, David Pettersson och 

Stefan Widerlöv (föräldrarepresentant) sammanträder och tar beslut om vilken typ av 

reklam man ska satsa på inom budget-ramen.  

5. Kommunen har tackat nej till en extra skol-föreställning av Goder Afton, men en 

förfrågan har gått ut till alla stadens skolor separat, om möjligheten att köpa en 

föreställning. UKK är preliminärt bokat för ytterligare en föreställning. Charlotta 

avvaktar besked från skolorna. 

Manus-gruppen bör starta sitt arbete under sommaren för att vara klara senast               

1 oktober. Gruppen bollar manus med regissören Maria Trost.  Lena, som är producent, 

har kontrollen på manus-gruppen. 

6. Isabelle Abijomha valdes till samordnare/stödrepresentant tillsammans med Lena 

Lundqvist och hälsades välkommen i styrelsen. 

7. Den 2-5 september kommer Göteborgs gosskör på besök. Kören har konsert 

tillsammans med goss-och flickkören på UKK lördag 4 sept kl. 15.00. Lena Lundqvist 

informerar föräldrarna angående övernattning. Lena tar också kontakt med flickkörens 

samordnare för gemensam planering. 

8. Mötes-strukturen diskuterades och beslutades. 

9. Gosskören 90 år 21 november. Detta är en söndag med högmässa och biskopsvigning. 

Kören sjunger och kan fira jubiléet med att både förskolan, goss- och herrstämmorna 

samt  gamla herrar bjuds in att sjunga. Ev någon enkel sammankomst efteråt. 

10. Turnén  sommaren 2012 bör börja planeras under hösten. Margareta driver denna fråga 

vidare. 



11. Cincinnati Children´s Choir kommer sommaren 2011, stannar några nätter och har en 

gemensam konsert med goss och flick-kören. Charlotta hör efter om det är möjligt för 

kören att få sjunga i Parksnäckan och få in det i deras sommarprogram. 

På hösten 2011 kommer Knabenchor der Singakademie Frankfurt på besök. 

12. Övriga frågor 

Incidenten på bussresan hem från Göteborg. Påpekades herrarnas viktiga roll i kören 

som förebilder för de yngre. Samtal om hur vi kan arbeta med värdegrund i gosskören. 

På önskemål från gossarna ordnar herrarna och de äldre flickorna en gosskörs-flickkörs-

kamp på söndag 13 juni kl.13.  Anton Tegendal tar kontakt med flickorna och skickar ut 

en inbjudan. 

Stipendier som kören kan söka, samt dito ansökningar, samlas hos kassören. Lena har 

sökt ett par stipendier men fått avslag. Undersöker vidare. 

Att göra-listan från förra mötet gicks igenom.  

Anton och Oliver fotograferar kören och mejlar ut en förfrågan till föräldrar och gossar 

om tillstånd att lägga ut bilderna på hemsidan. 

Nästa möte 23 augusti kl. 20.15 

13. Mötet avslutades. 

Vid protokollet: 

 

Karin Nygren, sekreterare 

 

Charlotta Ingvoldstad, ordförande 

 

Justeras: 

 

Anton Tegendal   Dennis Astorsdotter  

 


