
Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 13 november 
2014 

Plats: Domkyrkoplan   Tid: 18.30 

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist. 
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, David Edström, Benedicta Lindberg, Petter 

Gardström, David Pettersson, Margareta Raab och Maria Florin. 
3. David Edström utsågs till justerare. 
4. Tidigare protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 
5. Inga meddelanden. 
6. Hängsmycke för herrar. Olika alternativ diskuterades. Styrelsen beslutade att ett antal 

hängsmycken i guldfärg med ett guldfärgat band från Exeter ska köpas in till kören (ca 20-30 
st). Dessa märken får användas på kåporna och de ska vara till låns för koristerna. 

7. Goder afton (GA) 40 år. Följande genomgicks: 
Festen: Inbjudningar/spridning av information diskuterades. Det är inte särskilt många som 
har anmält sig till festen ännu, endast ett tiotal anmälningar har kommit in. 
Spexet: Det beslutades att David P lägger ut info på fb-sidan för GA 40 år om att gamla herrar 
som vill vara med på spexet kan anmäla sig till honom. Spexet är i stort sett klart. David P ska 
göra en lista på rekvisita. (Regissör-)Maria har lovat att komma med feedback på 
spexmanuset. 
Marknadsföring: Åsa åtog sig att ordna med s.k sandwichgubbar som kan göra reklam för 
GA. Magnus Q skriver en uppdaterad text till programbladet.  Vad gäller sponsorer är det 
endast klart med Länsförsäkringar. David P önskar bistånd med att hitta fler sponsorer. Inga 
ljusskyltar kommer att användas i år; däremot anslagstavlor på ICA (City och Luthagen). Två 
annonser kommer i UNT 29/11 resp. 5/12. Facebook används löpande och ger bra effekt 
(stor spridning). Johan åtog sig att kontakta Johannes Tenstam angående Capricen och 
marknadsföring av GA där. 
PM:n: David P meddelar att PM:n följs. 
Inspelning: Johan Nilsson har sagt att kören får låna kyrkans kamera. 
Mat: Olle Johansson (berättare) och Alva Persson är två extra som ska bjudas på mat. 
Fribiljetter: David P hämtar 
Blommor: Petter ordnar med dessa. 
Ljuslyktorna: Catharina (Malmberg) tar med dessa. 
Prissänkning/ljusskyltsmedeverkan? GA finns inte med i UKK:s programblad, och kören hade 
heller inte kontaktats angående en eventuell medverkan. David P kontaktar Stefan på UKK 
och kräver kompensation, t.ex. i form av gratis medverkan på UKK:s stora ljusskylt. 
Biljettförsäljning: 173 st biljetter sålda per måndag 19 oktober. 
Musiker: Petter åtog sig att kontakta musikerna angående nytt arvode för årets spelning. 
Trailer: David P har gjort en trailer. 
Noter: strax klara. 
Affischer: OK enligt Margareta. 

8. Vesper 7/11. En anglikansk evensong. Konserten startar kl 18.  
9. Körens 100-årsfirande. Margareta presenterade en tanke kring evenemanget: att jubileet 

firas enligt samma koncept som YCV? Flerkörig musik, svenska körer eller nordiska eller 



europeiska; körer som UDG har en historia tillsammans med? Eventuellt ett återanvändande 
av själva namnet YCV. Ett (levande) dokument med idéer inför jubiléet tas fram; Maria fick 
denna uppgift. 

10. Kören kommer att medverka vid kröningen av Uppsalas lucia den 29 november. Kröningen 
sker i domkyrkan. Kören sjunger fyra sånger, och då kan korister passa på att dela ut 
information om kören. 

11. Den 7 december, ska kören hålla konsert i Fastärna kyrka; evenemanget kräver föräldrastöd i 
form av två föräldrar. Olle Johansson spelar. 

12. Turné 2015 Wien-Wiesbaden: vissa bokningar gjorda. Arbetet i resegruppen flyter på. 
13. Tillgångar och långtidsbudget: böckerna är nu stängda från Färöarnaresan. Det som ev. kan 

komma från den resan gäller någon faktura från ett bussbolag. Ekonomin inför 2015 ser ljus 
ut, så turnén ska kunna fungera bra ekonomiskt. Arbetet med en bok inför jubiléet 2020 
pågår; det kan bli en jättefin bok. Maria har en idé om att dokumentera gosskoristerna inne i 
domkyrkan (ev. i tornen etc); denna idé får hon presentera för Christina Waldén. 

14. Petter meddelar att ekonomin är OK. 
15. Webben (udg.se) diskuterades. Sekreteraren bör ha inloggningsuppgifter till sidan för att 

kunna administrera/publicera protokoll och annan aktuell information om/från styrelsen. 
Christoffer åtog sig att sända sådana inloggningsuppgifter till Maria. Webben föreslås bli en 
fast punkt framöver. 

16. Mötestider för styrelsen i höst: den 13 november 2014 (GA-möte) kl. 18.30 samt den 1 
december 2014 (GA-möte igen) kl 18.00 (observera tiden) på Domkyrkoplan. 

17. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:  Justeras:                       

__________________        ____________________       

Maria Florin  David Pettersson 

                      


