Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 7 oktober 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, 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. Det meddelades att David E och Erik N hade delat ut YVC-material vid universitetsaulan (Blue
Monday). Allt material hade tagit slut.
6. Arbetet med YCV pågår för fullt. Helena och Margareta arbetar mycket intensivt. Gällande
dokumentation under festivalen: en fotograf och en filmare kommer att dokumentera
skeendet. Detta kommer sedan att sammanställas till en CD-rom. Katedralcaféet kommer att
förestå en körpub på torsdagkväll och fredagkväll.
7. Repertoar på Kyrkosångförbundets stämma 15/11: det blir samma program som på YCV.
Korv kommer att serveras mellan rep och konsert. Konserten startar kl. 18.30 i domkyrkan.
8. Goder Afton-förberedelser diskuterades. Allt som skulle vara gjort senast den 1 september
är klart; resten är på gång. Olika typer av annonsering diskuterades. David E åtog sig att
skapa en facebook-grupp för GA. Maria och David P gavs i uppgift att besluta rörande
fördelning av marknadsföringskostnader för GA.
9. Kommande schema, för 2014 och även för 2015, diskuterades. Nytt var att kören kommer att
ha ett framträdande vid nationaldagen, omkring kl 15. Kommunens firande startar kl 13.00;
möjligen kan kören få framträda i samband med det. Temat för 6 juni är fred. Margareta har
kontakt med kommunen i denna fråga. Möjligen kan märkesutdelning ske i samband med ett
framträdande 18 maj. Margareta kollar om det funkar, samt om det datumet kan passa även
för ärkebiskopen. Eventuellt planeras en lägervistelse för kören i augusti, veckan innan
skolorna startar. Om någon känner till en lägergård (helst i närområdet) som skulle kunna
passa för ändamålet så får man gärna upplysa om detta. Slutligen diskuterades att beställa
en mässa som kan passa på en familjemässa. Detta är dock på planeringsstadiet. Margareta
funderar vidare kring det.
10. Resan till Färöarna: arbetet löper på. Det finns en facebooksida för resan. Under våren
planeras ett informationsmöte i Katedralcaféet. Vandrarhem är bokat. Två kyrkokonserter
och en grott-konsert är inbokade. Erik N tittar på aktiviteter för kören under resan.
11. Rekryteringen går bra. LG1 är en liten grupp i år; LG2 är en stor grupp.
12. Gällande det s k samarbetsavtalet mellan föreningen och kyrkan: arbetet har inte hunnits
med. Magnus återkommer med information på denna punkt.
13. Maria åtar sig (igen) att försöka upprätta en Att göra-lista.
14. Margareta har beställt några lerfigurer föreställande körsångare från flick- och gosskören.
Dessa ska användas som gåvor i olika sammanhang samt säljas i shopen i domkyrkan, enligt
förlaga från Leipzig och Bachs gamla gosskör och kyrkoshop.
15. Ordningen i körens kök diskuterades. Föräldrar får påminna sina barn om att hålla ordning,
och herrarna tog på sig att ha ett kollektivt ansvar för att det ser bra ut när gosskören har
slutat repetera. Eventuellt kommer ett system att inrättas när två-tre korister har städ-vecka,
varvid de får ta lite större ansvar för ordningen.

16. Nästa styrelsemöte hålls måndag den 4 november 2013 kl 18.00.
17. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
__________________
Maria Florin

