
Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 18 september  
2014 

Plats: Domkyrkoplan   Tid: 18.30 

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist. 
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, Johan Sundström (anslöt något senare), 

Benedicta Lindberg, David Edström, Christopher Holmberg, Margareta Raab och Maria Florin. 
3. Benedicta Lindberg utsågs till justerare. 
4. Tidigare protokoll genomgicks och lades efter några smärre justeringar till handlingarna. 
5. Inga meddelanden. 
6. Margareta meddelade att lägret under kyrkomusikersymposiet var mycket lyckat och otroligt 

uppskattat av deltagarna. Även symposie-arrangörerna har hört av sig och meddelat att de är 
mycket nöjda med arrangemanget. Uruppförandet av Where does peace come from? gick 
också mycket bra (i närvaro av bl.a. kompositör och librettist). 

7. Kulturnatten: Prova på-sjungningen var lyckad med relativt många deltagande gossar. 
Konserten på kvällen gick bra men publiken var skränig, detta då domkyrkans utställning var 
öppen för besökare under konserten. Detta bör påpekas inför framtida evenemang (att 
utställning bör vara stängd under konsert). I övrigt anser styrelsen att årets 
kulturnattsevenemang som helhet kan upprepas nästa år. 

8. 18-19/10: besök av Stockholms gosskör på lördagen och på söndagen åker kören på besök till 
Stockholm. Ingen mat serveras vid detta evenemang; körerna kommer dock att bjuda 
varandra på fika. 

9. Det kommer att hållas en minneshögtid den 7 november med anledning av att det är 100 år 
sedan Nathan Söderblom blev ärkebiskop. Programmet blir gregorianskt. 

10. Konsertkören kommer att medverka vid kröningen av Uppsalas lucia den 29 november. 
Kröningen sker i domkyrkan. 

11. Den 7 december ska kören hålla konsert i Fastärna kyrka. 
12. Den 9 december har lilla gosskören och lilla flickkören konsert, och då ska eventuellt ett 

farsdags-fika hållas i vapenhuset. 
13. Förberedelser inför Goder afton (GA). David P har koll och PM:n följs i stort sett. I UKK:s 

programblad finns Goder afton inte med alls. Margareta har påpekat detta för UKK och krävt 
prisreducering; inget svar har dock kommit från UKK. Magnus åtar sig att upprepa kravet till 
UKK. Det beslutas att kören inte ska marknadsföra GA genom tavlor vid busshållplatser. Det 
beslutas också att systemet med lucior och tärnor fortsätter som tidigare (dvs att flickor med 
bröder i gosskören sköter denna syssla). Christopher åtar sig att kolla om det går att få 
använda kyrkans kamera för att filma GA. Eventuellt ska någon städslas för att fotografera 
evenemanget. 

14. Vårens schema presenteras i delar av Margareta: Den 8/2-15 firas att Adolf Fredriks gosskör 
fyller 50 år med konsert i Konserthuset. Gosskören har bjudits in att sjunga vid detta 
evenemang. Den 8 mars har kören ett uruppförande; hela goss- och flickkören deltar. Den 14 
mars åker lilla gosskören till Stockholm. 21-24/5 ska lilla gosskören åka till Rättvik på 
gosskörsläger. I samband med nationaldagen planeras en konsert med turnéprogrammet. 



15. Resan 2015 till Wien/Wiesbaden diskuteras. En resegrupp har bildats där Benedicta är 
sammankallande. Ett första möte har hållits och gruppen fungerade mycket bra. En 
preliminär budget har tagits fram. 

16. Uppsala kommuns resestipendium har sökts inför resan till Wien/Wiesbaden.  
17. Webben (www.udg.se) och dess funktion diskuterades. Den behöver aktualiseras. 
18. Maria meddelar att mailsvar har kommit att ”P2 dokumentär” tyvärr inte kommer att göra 

något reportage från GA 40 år.  
19. Nästa styrelsemöte hålls den 23 oktober 2014 kl. 18.30 på Domkyrkoplan. 
20. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:  Justeras:                       

__________________        ____________________       

Maria Florin  Benedicta Lindberg 

                      

http://www.udg.se/

