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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Domkyrkoplan 5 

Närvarande: Margareta Raab, Angela Hoffman, Magnus Hellqvist, Benedicta Lindberg, Justus 
Persson, Carl-Henrik Kindlund, Oskar Lidin, Olle Malmberg, Petter Gardström, Eva Ribom 

Mötet öppnandes. 

 
1) Mötet öppnades. 
2) Justus valdes till justerare. 
3) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
4) Återkoppling genomförda aktiviteter: 

Goder Afton blev lyckat. Behöver förbättra marknadsföring och samarbetet med 
ljudtekniker. Banderollen blev stulen och behöver ersättas. 
Julafton och juldagen fungerade bra. 

5) Behov av stödinsatser inför vårens aktiviteter 2016 
Benedicta skickar ett brev till konsertadministrationen för vidarebefordran till 
föräldrarna. 

6) Styrelsens ”att göra” lista gicks igenom. 
7) Margareta meddelar att det varit problem med fakturering av gosskörsfestivalen. Hon 

tar upp det med Anette vid deras möte angående ekonomin 1 februari. 
8) Margareta tar upp ärende om ev betalning av budning av frack. 
9) Adventskalender 2016 har spelats in och avsnitt görs av Nina Martinell och Morgan 

Sandberg. De behöver hjälp med att göra t.ex. lucköppning. Konsertadministrationen 
får i uppdrag att kontakta Nina. 

10) Hösten 2016 och våren 2017. 
Ev körläger på Åland eller Undersvik 26-28 augusti 
Aktiviteter 
2016 
17 sept konsert med Simply five 
18 sept Högmässa 
9 okt gemensam konsert med Uppsala pastorats körer. 
14 nov Aftonsång 
20 nov Högmässa 
10 dec Goder Afton 
24 dec julspel 



25 dec juldagen 
2017 
Febr inspelning Messias 
Ev resa Minneapolis mars  
Ev resa Barcelona aug 
Förslag på turné  
Polen, Schweiz, Monaco, ev byte med St Pauls (turnén 2019) 

11) Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 2020. Linnea börjar jobba med detta 1:a februari. 
Utskick till föräldrar med frågan om medverkan i arrangemang av körfest samt 
utställning. 

12) Konsertadministrationens arbetsrum har städats och ska respekteras som arbetplats 
för konsertadministrationen. 

13) Petter gick igenom ekonomin för Goder Afton. Körens övriga ekonomi är svår att 
överblicka. Margareta försöker reda klarhet på mötet med Anette 1:a februar. 

14) Hemsidan/Web. En årskrönika har lagts ut samt protokollen från styrelsemötena 
ligger ute. 

15) Facebook och andra sociala medier. Ett instagram konto har skapats men inte lagts 
upp. Avvaktar att lägga upp den till det finns mer att lägga ut.  

16) Rekrytering, inget nytt. 
17) Övriga frågor: Goder Afton spelades in och konsertadministrationen vill ha tillgång till 

den för att börja kunna sälja cd-skivor tidigt i år. 
Margareta tänker starta en kör tillsammans med ensamkommande flyktingbarn och 
medlemmar från flick- och gosskören som går i 7:an eller är äldre. Tanken är att det 
ska ge möjlighet till aktivitet, integration och språkträning för de nyanlända och också 
utmynna i en konsert kanske den 30 maj. 
Margareta önskar att vi använder google drive för våra dokument. Alla i styrelsen 
uppmanas skaffa ett g-mail konto och mejla uppgifterna till konsertadministration. 
Petter meddelar att han ställer sin plats som kassör till förfogande vid årsmötet. 

18) Tider för styrelsemöten under våren 2016 bestäms på ett separatmöte direkt efter 
årsmötet. 

Nästa styrelsemöte 6 mars, direkt efter årsmötet. 

Vid protokollet   Justeras 

 
 

Eva Ribom/Oskar Lidin   Justus Persson 


