
Protokoll fört vid UDG:s styrelsemöte 16/4 2012        

  

 
Plats: Domkyrkoplan 
Tid: 20.20 

 
 
 

 
Kommande mötesdatum: 
 
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. Dagordning saknades för mötet. 
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. Resultat för 2011 220 992:- Möte med 
kyrkorådet hölls 13/3. Det förs en dialog om att samordna gosskörens tre konton för att se 
hur transaktioner fördelas. De är stiftelsekonto (Sally von Bahrs och gosskörsfonden), 
gosskörsföreningens konto och Margaretas verksamhetskonto.  

7. Genomgång av återstående datum på terminsschemat och genomgång av nästa termins 
aktiviteter: Utdelning av pins 27/5 vid goss- och flickkörskampen. 31/5-3/6 Gösskörsfestival i 
Rättvik för Lilla Gosskören. Den 10/6 avskedskonsert 18.00 i Domkyrkan och i samband med 
det utdelning av stipendier. 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. Höstens program. 25/8 har Colmarkören konsert Domkyrkan. 2/9 Högmässa. 15/9 ev. 
Gränbydagen. 23/9 Lilla + sopraner och flickor familjemässa. 30/9 Manskör högmässa. 6/10 
kör från Lubeck på besök. 30/10 VIP-konsert, 25/10 evensong 25/10 skolföreställning av 
good enough. 17/11 Ärkebiskopens nationellt möte om barn och unga, hela goss och 
flickkören. GA 13/12. 24/12 julspel och 25/12 högmässa. 

9. 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. 

10. David P. rapporterade att valberedningen har förslag på nya stödförälder (Magnus Dahlberg 
och Åsa af Gieijerstam men vill ha hjälp med att hitta ordförande (Katarina Djärv) och kassör 
(Pär Sundman). 

11. Maggan rapporterade att det är full kontroll på allt när det gäller gosskörens turné.  
12. Övriga frågor: Stora kulturdagen i Oktober. Skall vi delta och försöka propagera för 

skolkonsert.   
13. Mötet avslutades. 



 
 
 
 
Vid protokollet: 

 

 

Mikael Gustafsson, mötets sekreterare 

 
 

Lena Lundqvist,mötets ordförande 

 

 

Justeras: 

 
 
David Edström   Erik Nyström 

 

          

 

 

 


