
Protokoll från Uppsala Domkyrkas gosskörs styrelsemöte den 7 april 2014 

Plats: Domkyrkoplan   Tid: 18.00 

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Hellqvist. 
2. Närvarande vid mötet var: Magnus Hellqvist, Niklas Norén, Petter Gardström, Benedicta 

Lindberg, David Edström, Erik Nyström, Christopher Holmberg, Margareta Raab och Maria 
Florin.  

3. Petter Gardström utsågs till justerare. 
4. Under meddelanden togs frågan om stödföräldramöte upp. Det föreslogs att styrelsen skulle 

bjuda in Anton Kindlund (webbansvarig) till nästa styrelsemöte för att diskutera webbfrågor.  
5. Konstituering. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
6. Det kommande besöket från Wiesbaden Knabenchor diskuteras. Det mesta är klart inför 

besöket. 
7. Vid högmässan den 18 maj 2014 ska stipendiater utses och märken delas ut till gosskören. 

Annika A kommer att delta vid märkesutdelningen. 
8. Vad gäller föräldrastöd under våren meddelades följande. I anslutning till konserten på 

nationaldagen kommer varmkorv att serveras till kören; detta medför att stödföräldrarna 
kommer att behöva föräldrahjälp då. Vid stavnedläggningen 14 juni kommer 2-3 föräldrar 
behöva hjälpa till. Eventuellt blir kören bjuden på middag vid detta tillfälle. 

9. Gällande resan till Färöarna meddelas att det mesta förflyter enligt plan. Den 8 maj 
genomförs ett informationsmöte med resegruppen i katerdralcaféet. 

10. Aktiviteter under hösten 2014 diskuterades. Vid kulturnatten planeras rekrytering ske någon 
gång under eftermiddagen, t ex kl 13-14. Då ska gossar bjudas in att få komma och 
provsjunga med kören. Maria ansvarar för att kontakta föräldrar och att organisera denna 
aktivitet. Lägret i augusti genomförs v 33, tisdag-fredag. Förmodligen kommer två 
föräldrar/dag att behöva hjälpa till i samband med lunchservering. Vid höstens 
kyrkomusiksymposium ska en stor konsert hållas, vilket sannolikt innebär att varmkorv måste 
serveras. 18-19/10 får vi besök av Stockholms gosskör. Vidare kommer det att hållas en 
minneshögtid senare under hösten med anledning av att det är 100 år sedan Nathan 
Söderblom blev ärkebiskop. Goder afton firar 40-årsjubileum 13/12 och dessförinnan, den 7 
december, ska kören hålla konsert i Fasttjärna kyrka. 

11. Petter kommer att stämma av aktuella ekonomifrågor med avgångne kassören Per Sundman. 
12. Resa 2015 till Wiesbaden diskuteras; möjligen kan den resan kompineras med ett besök i 

Wien (UDG har inbjudits av svenska kyrkan  att sjunga i Wien). 
13. Niklas meddelar att han gärna tar över ansvaret för körens webb – Anton kommer att resa 

utomlands i höst. 
14. Nästa styrelsemöte hålls den 15 maj 2014 kl. 18.30 på Domkyrkoplan. 
15. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:  Justeras:                       

__________________        ____________________       

Maria Florin  Petter Gardström 

                      


