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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Domkyrkoplan 5 

Närvarande:  Martin Hellberg, Angela Hoffman, Magnus Hellqvist (från punkt 7), Carl-Henrik 

Kindlund, Anna Lidin, Oskar Lidin, Benedicta Lindberg, Olle Malmberg, Justus Persson, 

Margareta Raab. 

Mötet öppnandes. 

1) Mötet öppnades av Margareta. 

2) Godkännande av dagordning. 

3) Benedicta valdes till justerare. 

4) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

Återkoppling av höstens händelser.  

- Lucia utan gränser/Lucia kröning, domkyrkan, 26/11, gick mycket bra och 

uppskattades av publiken. Fullsatt domkyrka.  

5) Styrelsens att-göra-lista gicks igenom. 

6) Ekonomiskt läge gott. Rapport finns på Google Drive. 

7) Goder afton 13/12. Checklistan gicks igenom. Föredragande Justus Persson. 

Novembermånadens uppgifter är klara, bland annat: 

- Banderollen är klar och har satts upp ovanför Råbyleden.  

- Föräldrauppgifter är tillsatta . Benedicta skickar ut beskrivningen av uppgifterna 

till föräldrarna som har anmält sig. 

- Alla rollinnehavare är tillsatta. 

- Vad som ska göras fram till den 13 dec gicks igenom, bland annat: 

o Rekvisitaansvar är fördelat. Kolla skägg. Kolla tejp. 

o Spexrep 3/12 samt tisdagen före Goder afton.  

o Beställa 11 UKK-passerkort (Justus) 

o Scheman för spotlight och mikrofon ska skickas till UKK (Maggan och 

Oskar).   

o Anlita Lucia och tärnor (Margareta).  

o Programbokssinnehåll ges till Linnea. Programboken trycks. 

8) Övriga/kommande aktiviteter hösten 2016  

-  Adventskalender 2016 (påbörjade) 

- Goder afton 13/12 

- Julsångsförsäljning, skivförsäljning (Goder afton) och information angående kören 

17/12 (se nedan, punkt 13) 



- Julafton 24/12  

- Juldagen 25/12 

9) Våren 2017 aktiviteter 

- 5 febr högmässa 

- 6 febr aftonsång LG 

- 4 mars upprepas konserten med Simplyfive i Tierp 

- 19 mars högmässa MK, Aftonsång LG, LF 

- Ev Inspelning av Messias sopran + fickkör (ca 85 personer) 25/3 10.00-18.00, 

26/13.00-18.00 i Danmarkskyrka med Radio symfonikerna. Stödförälder kommer 

att be föräldrar att göra mackor, brygga kaffe, mm. UDF bokar lunchlokal. 

- 30 april Engelska parken 

- 14 maj högmässa 

- 18-21/5 Gosskörsfestival Rättvik 2017 LG. 

- 3 juni märkesutdelning och konsert med turnéinnehåll  

- 8 juni rep före turnén 

- 10-20 juni turné. 

Turné 2017: Planer på gång.  

10)  Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 2020 

 Pågår. 

11) Hemsida/Webb 

 Carl-Henrik försöker få hjälp att lösa IT-problemet på Grillska. 

12) Facebook och andra sociala medier 

 Facebookgrupp: Utlottning av biljetter till Goder afton. Margareta uppmanar 

alla att dela adventskalenderavsnitt. 

 Instagram: Inget nytt. 

13) Rekrytering 

 Jukebox/julsångsförsäljning på Stora torget den 17/12. Konsertadministration 

ordnar rekvisita. Angela och Benedicta ordnar stödinsatser.  

14) Övriga frågor:  

- CD-skivor. Goder afton-skivan är snart slutsåld. Eftersom skivan fortsätter 

sälja bra beslutade styrelsen att köpa in fler (kanske ca 500 st.) under nästa 

hösttermin.  

- Arbetsinsatser på UDF/UDG:s adventskalender: Styrelsen tycker att Nina 

Martinell och Morgan Sandberg, föräldrar i UDF, har gjort gediget arbete 

med adventskalendern. Anna Lindin ordnar blommor till Nina och Morgan.  

- Socialaktivitet: Carl-Henrik berättade om Secret Santa konceptet. Maggan 

ger Konsertadministration uppdraget att brainstorma om hur Secret Santa 

kan genomföras. 

- Nästa styrelsemöten: 23/1-2017, kl 18.00 och 9/3-2017, kl. 18.30. Årsmöte: 

19/3-2017, efter högmässan, cirka kl. 12.45. 



15) Mötets avslutande. 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Angela Hoffman    Benedicta Lindberg 


