Protokoll fört vid UDG:s styrelsemöte 23/1 2012

Plats: Domkyrkoplan
Tid: 20.20

Kommande mötesdatum:
12/3 kl. kl20.20
16/4 kl. kl20.20
28/5 kl. kl20.20

1. Mötet öppnades
2. Närvarande: Charlotta Ingvoldstad, Margareta Raab, Mikael Gustafsson, Catarina Djärv, Lena
Lundqvist, Kristina Meisingseth, Dennis Astorsdotter, David Pettersson, David Edström.
3. Till justeringsmän valdes Catarina Djärv och David Edström.
4. Dagordningen godkändes.
5. Genomgång av föregående styrelseprotokoll och ”att göra” listan.
Godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomisk rapport från kassören. 685’ ingående balans för 2012. Större utgiftsposter 300’ till
turné och ev. en kostnad för beställningsverk. GA: Alla kostnader är inte bokförda men
resultatet för 2011 beräknas bli mer än 71 000.
7. Genomgång av återstående datum på terminsschemat och genomgång av nästa termins
aktiviter. Maggan kommer vara borta under kulturnatten. Alternativ diskuterades.
8. Stämma av med stödföräldrar om kommande insatser. 11/3 lilla gosskören och maria och
bälinge enkel förtäring, utdeling av pins 27/5 vid goss- och flickkörskampen. 10/6
avskedskonsert, mat.
9. Sammanfattning av gränbydagen. Maggan är nöjd med resultatet. Lokalen passade bra. Kan
krävas lite mer ordning på gossarna. Samling behövs efter sista uppträdandet. Det är värt att
upprepa evenemanget.
10. Tyskland-Frankrike turné. Möte med turnégruppen.
11. Förslag har framlagts om att dela ut årliga stipendier från UDG till medlemmar ur
konsertkören. Det beslutades att ett stipendium á 1000 kronor tilldelas korist ur
gosstämman. Stipendiat utses av konsertadministrationen, dirigent och assistent. Ett
stipendium á 3000 kronor tilldelas korist ur herrstämman. Stipendiat utses av dirigent och
assistent. Bedömning görs utifrån kriterierna; musikalisk begåvning och utveckling,
engagemang, lojalitet, trofasthet och kamratskap. Stipendiet skall inte delas ut flera gånger
till samma person inom samma kategori. Första utdelande sker i samband med
konsertkörens avskedskonsert 10/6 2012.
12. Katedralfestival. Hemsida finns. Intresse att deltas har gett fån Riga domkyrkas flickkör,
Nidarosdomen, Wales Cardiff.
13. Goder aftons vara eller icke vara, hur tänker vi oss i framtiden? Maggan har tankar om att
göra en konsert ihop med Flickkören i domkyrkan och spex i universitetsaulan. Margareta
och konsadm kontaktar flickkören och sätter ihop en framställan.

14. Övriga frågor: Byta repdagar mellan lilla gosskören och konsertkören. Skifta måndag till
tisdag. Maggan beslutar.
15. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Mikael Gustafsson, sekreterare

Charlotta Ingvoldstad, ordförande

Justeras:

David Edström

Catarina Djärv

