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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Domkyrkoplan 5 

Närvarande: Margareta Raab, Angela Hoffman, Eva Ribom, Magnus Hellqvist, Benedicta 
Lindberg, Justus Persson, Petter Gardström, Carl-Henrik Kindlund, Oskar Lidin (från punkt 6) 

Mötet öppnandes. 

 
1) Mötet öppnades 

 
2) Angela Hoffman valdes till justerare. 

 
3) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 
4) Inga meddelande  

 
5) Återkoppling: 

19/10 fungerade bra. 
8/11 Gudstjänst på Farsdag. LG samt LF. Gick bra med föräldrainsats. 
15/11 Högmässa fungerade bra. 
 

6) Goder afton. Att göra listan gicks igenom. Extra punkt Kontakt med UNT24 för ev 
filmning av genrep (Olle).  
Annonser i programmet (brev måste gå ut till föräldrar i kväll) 
Programbladet (Linnéaarbetar med det). 
15/10 Scenarbetare och Luciahjälp saknas. Konsertadm kontrollerar om det finns 
smink i huset.  
Göra trailer? Konsertadm kontrollerar med herrarna.  
Ljusskylten (Petter kontaktar Olle angående detta för lägesrapport (prisuppgift)) 
Rekvisita (konsertadm har koll och återkommer Oskar börjat se över vad som behövs) 
1/11 
Skicka noter (Maggan för det) 
Delta i capricens programblad (Kontrollera med Olle ev hjälpa honom) 
15/11 
Skicka rep-schema samt ljud och ljusschema (är påbörjade till UKK (Stefan) 
Konsertadm frågar David Pettersson till vem han skickade det förra året. 



Antalet som ska äta behöver kontrolleras igen (Maggan och Benedicta) 
1/12 Rekvisita ska vara klart. Köpa in mattor och tejp (Oskar och konsertadm) 
Fullständig noggrann beskrivning av föräldrainsatser (Benedicta och Angela) 
Kontakt pressen (Olle?) 
Möte med UKK (Stefan) ang vad de ska ta fram klädstång, Tv och skärm och kolla att 
podiet finns mm (konsertadm) 
5/12 
Programböckerna (sponsring mm) Petter Konsertadm. 
10/12  
Petter beställer blommor. 
Ljusmanchetter och ljus (fem + till kronan) (finns på kontoret) Benedicta. 
11/12 11 st passerkort måste hämtas ut. Hållare finns på kontoret.(Be Stefan lämna 
ner på biljettkontorett) Konseradm fixar och hämtar. 
Att tänka på listan gicks igenom, Benedicta och Angela säger till UKK om att de ska 
meddela när och hur lång pausen blir. 
 

7) Vårens aktiviteter 2016, stödinsatser: 
7/2 Högmässa 
6/3 Familjegudstjänst: Innanför och överallt 
12/3 Övningsdag Linköping 
17/4 och 23-24/4 Händel Konsert i Uppsala med Storkyrkan, Katarina och 
Österåkersgosskörer.  
30/4 Manskör i Engelska parken. 
26-29/5 Gosskörsfestival i Rättvik. 
5/6 Högmässa med märkesutdelning 
 

8) Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 2020.  
Redaktionsgruppen för jubileumsboken har kommit igång. Margareta har kontaktat 
kyrkorådet för att få pengar till en tjänst motsvarande 10 %, Linnea kommer ev att 
arbeta med detta under 2016. En grupp som arbetar med körfesten måste sättas 
ihop. 
 

9) Ekonomi: Inget nytt. Petter och Margareta sätter sig ner tillsammans med någon från 
ekonomiavdelningen för att få en överblick. 
 

10) Hemsidan/Hemsidan. Viruset eller buggen är kvar på hemsidan. Carl-Henrik mejlar 
Oliver om hjälp med detta. 
 

11) Facebook och andra sociala medier. Info om Goder afton har lagts ut och delats. Ev 
presentera enskilda gossar från kören. Ev  instagramkonto Nalle på resa? 
 



12) Rekrytering: Rekryteringen har gått bra, men behöver alltid arbetas med. 
 

13) Övriga frågor. Att göra listan gicks igenom och fylldes på. 
 

14) Mötet avslutades. 

Nästa styrelsemöte 7 dec 2015 

Vid protokollet   Justeras 

 
 

Eva Ribom    Angela Hoffman 


