Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 4 november
2013
Plats: Domkyrkoplan

Tid: 18.00

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist.
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, Åsa af Geijerstam, David Edström, Erik Nyström,
Erik Lundqvist, Christopher Holmberg, David Petterson, Margareta Raab och Maria Florin.
3. Protokollet från förra mötet tittades igenom och lades till handlingarna.
4. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.
5. Margareta passade på att tacka alla än en gång för allt arbete före och under YCV. Ekonomin
visar på ett minus. Styrelsen enas kring att genomföra en utvärdering. Åsa skriver frågor, som
Margareta sedan skickar ut till de olika arbetsgrupperna. Inget är ännu klart med någon
fortsättning, även om det finns olika idéer. Det finns dokumentation från YCV.
6. CD:n från Kung Liljekonvalje-projektet är snart klar. Styrelsen beslutar att sälja CD-skivan till
ett pris om 150 kr/CD. KonsAdm kommer att kolla med Anton om att sälja skivan via udg.se,
på samma sätt som julskivan säljs.
7. Angående Kyrkosångförbundets stämma 15/11: Per Mattsson kommer och läser. Korv
kommer att serveras mellan rep och konsert; Åsa hör av sig till Margareta angående behovet
av föräldrastöd. Konserten startar kl. 18.30 i domkyrkan.
8. Goder Afton-förberedelser diskuterades. Allt som skulle vara gjort senast den 15 november
är i princip klart; resten är på gång. Olika typer av annonsering diskuterades. Margareta
kollar med UKK om matpriser för middagen.
9. Planeringen inför resan till Färöarna fortgår enligt plan. Resegruppen ska ha möte på torsdag.
Erik N har räknat på kostnaden.
10. Läger i augusti 2014. Det vore bra om lägret kunde vara kostnadsfritt; helt i någon
näraliggande kursgård. Alla funderar vidare i frågan.
11. Budget för GA: Mindre intäkter för annonser. Affischer under framtagande.
12. Margareta informerar om en brödsjungning 6 juni; styrelsen tycker att detta låter bra.
13. Maria har, tillsammans med Erik N, upprättat en Att göra-lista. Nu återstår att börja använda
den.
14. Erik L lovar att kolla upp med valberedningen hur arbetet med att hitta nya stödföräldrar går.
15. Märkesutdelningen föreslås hållas den 18/5. Ärkebiskopen är upptagen då. Magnus kollar
med Annika om hon har möjlighet att vara med då.
16. Nästa styrelsemöte hålls måndag den 18 november 2013 kl 18.00.
17. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
__________________
Maria Florin

