
Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 20 maj 2013 

Plats: Domkyrkoplan   Tid: 18.00 

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist. 
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, Per Sundman, Åsa af Geijerstam, David 

Edström, Erik Nyström, Christoffer Holmberg, Margareta Raab och Maria Florin. Under 
punkterna 1-4 närvarade dessutom Annica Anderbrant och Anette Kravik från 
Domkyrkoförsamlingen. 

3. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 
4. Annica Anderbrant och Anette Kravik redogjorde för deras tankar och funderingar med 

anledning av kommande förändringar i samarbetet mellan kören och domkyrkoförsamlingen. 
Det beslutades att ett möte ska hållas den 13 juni kl 08.30-10.30 i syfte att diskutera det 
framtida samarbetet. Styrelsen beslutade att från föreningens sida deltar Åsa af Geijerstam, 
Magnus Hellqvist, Per Sundman och Margareta Raab. Från domkyrkoförsamlingen deltar 
Annica Anderbrant och Anette Kravik.  Åsa af Geijerstam åtog sig att sammanställa 
mailkonversationer från förr i ämnet och skicka ut något material till mötesdeltagarna någon 
vecka före mötet. 

5. Margareta rapporterar att det mesta verkar bra inför Rättviksresan. 
6. Margareta informerade om några hållpunkter i höstens schema.  
7. Margareta informerade om att Stockholms gosskör är intresserade av ett samarbete med 

kören hösten 2014. Datum för detta samarbete kommer att vara 18-19/10 2014. 
8. Margareta redovisade funderingar kring rekrytering av nya körmedlemmar. I höst kommer 

kören troligtvis inte att ha någon rekryteringsdag i Gränby p.g.a. ett pressat schema. 
Christoffer presenterade en idé som han arbetar med som bygger på att ta fram klipp som 
kan läggas ut på Youtube, med gosskören i lite oväntade miljöer.  Han återkommer i frågan.  

9. Margareta informerade om YCV 2013 (ycv2013.worldpress.com). Åsa rapporterade att det är 
mycket arbete med att planera logi för de gästande körerna. 

10. Margareta berättade att ett flygplan har chartrats för resan till Färöarna. Styrelsen beslutade 
att medlemmarna i resegruppen har företräde till de platser som inte kören behöver. 

11. Margareta informerade om att det 4-7/9 2014 kommer att hållas ett kyrkomusiksymposium i 
Uppsala. 

12. Kommande datum för styrelsemöten: torsdag 29 augusti kl 18.30, måndag 7 oktober kl 
18.00, måndag 4 november kl. 18.00 samt ett styrelsemöte som handlar om Goder afton 
måndagen den 18 november 2013. Samtliga möten ska hållas på Domkyrkoplan.  

13. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:                       

__________________                           

Maria Florin                      


