
Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 21 augusti 2014 

Plats: Domkyrkoplan   Tid: 18.30 

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist. 
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, Johan Sundström, Petter Gardström, Benedicta 

Lindberg, David Edström (anslöt något senare), Christopher Holmberg, Margareta Raab, 
Maria Florin samt Åsa af Geijerstam (punkt 1-5). 

3. David Pettersson utsågs till justerare. 
4. Tidigare protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 
5. Inga meddelanden. 
6. Åsa af Geijerstam presenterade sitt arbete med Goder afton (GA) som i år firar 40 år. Ett PM 

har tagits fram. Förslaget att det ska hållas en sexa efter föreställningen godtogs av styrelsen. 
Ett pris på omkring 120 kr/kuvert, och att festen ska hållas på katedralcaféet, diskuterades. 
Fler detaljer kommer att utarbetas kring evenemanget. F.d. koristers medverkan 
diskuterades liksom att festen sannolikt behöver en karismatisk toastmaster. Formerna för 
anmälan diskuterades också.  

7. Kyrkomusikersymposiet och lägret diskuterades. Föräldrastöd behövs till lördagen. 
8. Förberedelserna inför kulturnatten togs upp. Vid prova på-sjungningen vore det önskvärt att 

kunna visa upp terminsscheman, broschyrer samt webbokningssystemet (för provsjungande 
gossar med medföljande föräldrar). 

9. Förberedelser inför GA. David P har koll. PM:n följs i stort sett. 
10. 18-19/10 får vi besök av Stockholms gosskör. 
11. Ev. kommer kören att medverka vid kröningen av Uppsalas lucia den 29 november. 

Margareta återkommer om detta. 
12. Det kommer att hållas en minneshögtid den 7 november 2014 med anledning av att det är 

100 år sedan Nathan Söderblom blev ärkebiskop.  
13. Den 7 december, ska kören hålla konsert i Fasttjärna kyrka; evenemanget kräver föräldrastöd 

i form av två föräldrar. 
14. Den 9 december har lilla gosskören konsert, och då ska eventuellt ett farsdags-fika hållas i 

vapenhuset. 
15. Eftersom en stödförälder (som också fungerade som webbansvarig) har hoppat av så 

påbörjas nu rekrytering av en ny sådan. Olika namn diskuteras. David E och Christopher åtar 
sig att dela på uppgiften som webbansvarig. 

16. Resan 2015 till Wien/Wiesbaden diskuteras. En resegrupp är under utformning, Benedicta är 
sammankallande och övriga hittillsvarande deltagare är Ira Öhman och Madeleine Hermelin. 
David&David åtar sig att ingå i resegruppen. 

17. Ett stipendium – resestipendium för körer – finns att söka i Uppsala kommun. Stipendiet är 
på 50 000 kr och Maria åtar sig att ordna med ansökan, med benäget bistånd av Margareta 
Andersson (Hennings mamma). 

18. Petter meddelas att ekonomin är OK. 
19. Att GA 40 år blir ordentligt filmad och dokumenterad är viktigt. Idéer kring detta diskuteras, 

bl a kan kontakt tas med Uppsalas grafiska/IT-gymnasier för att se om någon vill göra ett 
arbete kring detta. Maria kommer också att återigen kontakta radion (P2 dokumentär) och 
höra om de vill göra något kring detta. 



20. Mötestider för styrelsen i höst: den 18 september 2014 kl. 18.30, den 23 oktober 2014 kl 
18.30, den 13 november 2014 (GA-möte) kl. 18.30 samt den 1 december 2014 (GA-möte 
igen) kl 18.00 (observera tiden) på Domkyrkoplan. 

21. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:  Justeras:                       

__________________        ____________________       

Maria Florin  David Pettersson 

                      


