Protokoll fört vid UDG:s styrelsemöte 13/3 2012

Plats: Domkyrkoplan
Tid: 20.20

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

1. Mötet öppnades
2. Närvarande: Margareta Raab, Lena Lundqvist, Kristina Meisingseth, Dennis Astorsdotter,
David Pettersson, David Edström, Erik Nyström.
3. Till justeringsmän valdes Erik Nyström 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. 716’ i kassan för närvarande. Större utgiftsposter 300’ till
turné och ev. en kostnad för beställningsverk. Goder Afton 2011: Resultatet blev 78.025:7. Genomgång av återstående datum på terminsschemat och genomgång av nästa termins
aktiviteter: Den 15/4 åker UDG till Gävle (konsertadministrationen ansvarar för kåporna).
Utdelning av pins 27/5 vid goss- och flickkörskampen. Den 10/6 avskedskonsert. Turné.
Maggan kommer att vara bortrest under kulturnatten. Det blir därför inget uppträdande.
Lördagen den 13/10 planeras en konsert med VIP-inbjudan för tänkta sponsorer till
katedralfestivalen. Under hösten får vi besök av en fransk och en tysk gosskör.
8. Stämma av med stödföräldrar om kommande insatser. Mat ska serveras den 10/6 vid
avskedskonserten. Stödföräldrarna förbereder för besök av franska och tyska körernas besök
i höst (23/8-25/8 respektive 6/10-?). Fördelning av värdfamiljer samt informationsbrev.
9. David P. rapporterade att valberedningen hittat en ny stödförälder men vill ha hjälp med att
hitta ordförande och kassör. Han ska nu börja ringa.
10. Sångpedagog Magnus Fagerberg ska anlitas till herrarna. Maria Lindberg ska få barn och
Maggan söker därför en ny sångpedagog till sopraner och altar.
11. Maggan rapporterade att flickkören är välvilligt inställda till Luciakonsert i domkyrkan
tillsammans med gosskören. Förslaget är att herrarna i gosskören med hjälp av Maggan
framför detta som förslag till Olle Johansson.
12. Vi diskuterade vad som ska tas med i agenda för årsmötet. Kristina hade önskan att vi tar upp
den frivilliga medlemsavgiften som en punkt. Efter årsmötet kommer vi att ha information
om resan till Rättvik och kommande turné. Förslag att berörda föräldrar och korister delas
upp i två olika informationsgrupper. Charlotta ska skicka ut kallelse senast 3 veckor innan.
13. Maggan rapporterade att det är full kontroll på allt när det gäller gosskörens turné.
14. Övriga frågor: Kristina som är avgående kassör önskar att kören införskaffar ett bra och
prisvärt bokföringsprogram.
15. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Lena Lundqvist, mötets ordförande och sekreterare

Justeras:

David Edström

Erik Nyström

