Protokoll fört vid UDG:s styrelsemöte 6/11 2012

Plats: Domkyrkoplan
Tid: 20.20

Kommande mötesdatum:
20/11 kl. kl20.20

1. Mötet öppnades
2. Närvarande: Margareta Raab, Per Sundman, Åsa af Geijerstam, Magnus Dahlberg, David
Pettersson, David Edström, Erik Nyström, Erik Lundqvist.
3. Till justeringsmän valdes Åsa af Geijerstam, Erik Nyström.
4. Dagordningen godkändes med tillägg om förslag till stadgeändring.
5. Genomgång av föregående styrelseprotokoll och ”att göra” listan.
Godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomisk rapport från kassören. 561000:- i kassan. Pengar har kommit från länsförsäkringar
12500.
7. Kommande insatser från stödföräldrar: Ärkebiskopen har sändningsmässa 14.30 17/11.
Insatser kommer krävas vid rep och inspelning av Luciamorgon.
8. Wiesbadener knabenchor 2014 vill besöka oss på våren i samband med påsk. Vi meddelar
dem att de är välkomna veckan efter påsklovet om det passar dem.
9. GA 2012. Erik N och David P delar på producentskapet Hyresavtal finns framme men inte
påskrivet. Det har varit mycket förhandling med försök till höjningar och tillägg från UKK.
Genomgång av budget, budgeten ger ett resultat för 2012 på 56063:-. Genomgång av PM.
10. SVT Luciamorgon. Klädsel.
11. Young Chathedral Voices, inget nytt
12. Färöarna 2014. Planer finns på att besöka Färöarna. Per har tagig fram en kostnadsbild. Per
uppdaterar till den till nästa möte utifrån fakta som kom fram under mötet. Både goss och
flickkören har visat intresse för att åka. Vi kan inte ta beslut nu utan skjuter på beslutet till
efter årsskiftet.
13. Nytryck CD-skiva. Det finns få skivor kvar av goderafton. Skivor är beställda och levereras
förhoppningsvis innan GA 2012.

14. Övriga frågor: Stadgeändring. Vi behöver ta fram förslag till stadgeändringar utifrån ett mail
från domkyrkoorganisten Ulric Andersson till Margareta. Catarina och Per börjar jobba med
utkast.
15. Årsmöte 25/2 kl.18.00
16. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Mikael Gustafsson, sekreterare

Catarina Malmberg, ordförande

Justeras:

Åsa af Geijerstam

Erik Nyström

