Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 29 augusti 2013
Plats: Domkyrkoplan

Tid: 18.30

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist.
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, Per Sundman, Åsa af Geijerstam, David
Edström, Erik Nyström, Magnus Dahlberg, David Pettersson, Erik Lundqvist, Margareta Raab
och Maria Florin.
3. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.
4. Det meddelades att såväl Magnus Dahlgren som Per Sundman kommer att avsluta sina
uppdrag i styrelsen; detta eftersom deras söner har slutat i kören. Magnus kommer att vara
kvar som logiansvarig för en polska kören under YCV; därefter avgår han som samordnare.
Per kan sitta kvar som kassör till och med nästa årsmöte. Detta innebär att valberedningen
ges i uppdrag att hitta ersättare för Magnus och Per.
5. Inför Kulturnatten meddelas att Helena Ek gärna ser att det finns en stab av föräldrar
(samma föräldrar) som hjälper till under kulturnatt, YCV etc.
6. Margareta informerade om arbetet med YCV. Det har beslutats att kommunen står för
kostnaden för mottagningen i universitetsaulan. För radiohögmässan på söndagen 20/10
gäller särskilda regler.
7. Repertoar på Kyrkosångförbundets stämma 15/11: det blir samma program som på YCV.
8. Goder Afton-förberedelser diskuterades. Margareta åtog sig att skicka ut det GA-PM som
finns till styrelsen. Erik Nyström och David Pettersson är producenter av årets GA. David
vidtar marknadsföringsåtgärder.
9. Resan till Färöarna: arbetet löper på. Under våren planeras ett informationsmöte i
Katedralcaféet.
10. Rekryteringen går bra. En trailer är på gång.
11. Per informerade om att när han hade fått in en handkassa om 5 000 kr kommer kontot i
Danske bank att avslutas och jakten på ett nytt bättre bankkonto inledas.
12. Gällande det s k samarbetsavtalet mellan föreningen och kyrkan: arbetet med detta bör
komma igång nu i september. Det ska såsmåningom upp i kyrkofullmäktige. Åsa uppger att
hon kan vara Magnus bollplank i denna fråga.
13. Maria åtar sig att upprätta en Att göra-lista.
14. Nästa styrelsemöte hålls måndag den 7 oktober 2013 kl 18.00.
15. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
__________________
Maria Florin

