
Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 16 januari 2014 

Plats: Domkyrkoplan   Tid: 18.30 

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist. 
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, Per Sundman, Åsa af Geijerstam, Erik Nyström, 

Christopher Holmberg, David Pettersson, Margareta Raab och Maria Florin.  
3. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 
4. Erik Nyström valdes till justerare. 
5. Det meddelades att Christopher och Jonas inte kommer att filma gosskören mer. 
6. Det s.k. gåvobrevet och samarbetsavtalet diskuterades. Det återupprepades att ett krav från 

föreningens sida är att fondmedel måste kunna sparas över åren. Fondmedel ska därför 
hamna på ett konto där detta är möjligt.  

7. Gällande föreningens konto beslutade styrelsen att säga upp föreningens konto med 
banktillgodohavanden. Räntan är obefintlig, tillgodohavandet är lågt och kontot kostar ca 
1 200 kr/år att ha. Istället föreslås att föreningen har en handkassa i ett kassaskrin. Detta 
föreslås bli en uppgift för föreningens kassör. Uppsägning av föreningens konto bör ske 
snarast, dock senast till årsmötet. 

8. GA 2013 diskuterades.  Alla konstaterade att enormt mycket arbete hade lagts ned, och att 
detta hade resulterat i en mycket bra föreställning. Annonseringen på skyltar i Uppsala 
verkar folk ha sett.  Andra frågor som dryftades var frågor kring samarbete med UKK, hur 
många som får äta och att någon måste stå som biljettansvarig. Margareta skickar ut GA 
PM:n så får styrelsen komma med kompletteringar/justeringar.  

9. GA 2014. I år 40-årsjubilerar Goder Afton.  Föreställningen blir på lördag 13/12-14. Styrelsen 
beslutade att föreställningen ska gå av stapeln kl 16, med ambitionen att därefter hålla en 
jubileumsfest på kvällen. Styrelsen beslutade att inrätta en sorts jubileumskommitté som 
håller i hela evenemanget. Åsa förestår kommittén. Även f d gosskorister kommer att 
involveras i detta. 

10. Kommande behov av föräldrastöd diskuterades. Besöket av den tyska kören i slutet av april 
kräver mycket arbete av stödföräldrarna/kräver mycket föräldrastöd. Också på 
nationaldagen samt vid stavnedläggningen 14/6 finns det behov av föräldrastöd.  

11. Inför årsmötet: Maria skriver verksamhetsberättelse och Per tar fram den ekonomiska 
rapporten. 

12. Resan till Färöarna. Det mesta av förberedelsearbetet löper på bra. Det är ganska knappt 
med ekonomin, meddelar Erik. Sammantaget kommer kören att bekosta ca 6 000 kr/korist.  

13. Stödavgift till föreningen. Avgiften är en marginalintäkt för föreningen. Styrelsen beslutar att 
kalla detta för frivilligt stöd till föreningen. En påminnelse ska gå ut till medlemmarna om att 
frivilligt stöd om 200 kr/korist och år får betalas in. Åsa skickar förslag på formulering till 
Margareta och David P. Här är det viktigt att rätt kontonummer anges. 

14. Läger i augusti? Margareta informerade om att S:t Perskyrkan har preliminärbokats tisdag-
fredag v 33. 

15. Kommande datum för årsmötet samt för styrelsemöten: styrelsemöte torsdagen den 6 mars 
kl. 18.30, årsmöte måndagen den 24 mars kl. 18.30, styrelsemöte måndagen den  7 april kl. 
18.00 (observera tiden!) samt styrelsemöte torsdagen den 15 maj 2014 kl. 18.30. Samtliga 
möten ska hållas på Domkyrkoplan.  



16. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:                       

__________________                           

Maria Florin 

Justeras: 

__________________ 

Erik Nyström                      


