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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Domkyrkoplan 5 

Närvarande: Anna Lidin, Martin Hellberg, Carl-Henrik Kindlund, Benedicta Lindberg, Olle 

Malmberg, Justus Persson, Margareta Raab, Eva Ribom. 

Mötet öppnandes. 

1) Mötet öppnades av Anna. 

2) Godkännande av dagordning. 

3) Olle valdes till justerare. 

4) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Angående punkt 

7 brandskydd vid luciatåget har Benedicta skrivit tre mejl och ringt flera gånger, men 

inte fått tag på någon på UKK. Tar upp det igen vid bokningen av UKK. 

5) Styrelsens att-göra-lista gicks igenom.  

6) Bokslutet klart.  För 2016 totalt 216 000 kr kvar per sista december. 

7) Våren 2017 aktiviteter 

- 19 mars högmässa MK, Aftonsång LG, LF 

- Inspelning av Messias sopran + fickkör (ca 85 personer) 25/3 10.00-18.00, 26/3 

13.00-18.00 i Danmarkskyrka med Radio symfonikerna. Danmarksskola är bokad 

som lunchlokal. 

- 22 april repdag inför turnén 

- 30 april Engelska parken 

- 14 maj högmässa, repdag inför turnén 

- 18-21/5 Gosskörsfestival Rättvik 2017 LG. Gästfamiljer behövs till Worshester 

cathedral choir som ska till rättvik. Lilla gosskören. 

- 6 juni 15.00 märkesutdelning och konsert med turnéinnehåll  

- 8 juni rep före turnén 

- 10-20 juni turné. Programmet börjar bli färdigt, önskar en konsert i Luxenburg. 

Hösten 2017 

- Margareta kommer vara ledig efter sommaren fram till oktober. 

- Kulturnatt 9 september. 

- Aftonsång 25 september LG 

- Högmässa 1 oktober KK 

- 12 november innanför och överallt 



- Goder afton 9 dec 

- Julmässa 24 dec 

- Juldagen 25 dec 

Våren 2018  

- Söndag 6 maj eller närmast efter. Gosskörens/gosskoristernasdag ska införas i 

Svenska kyrkan. Skyddshelgon för gosskörer är St Dominic Savio.  

- Gosskörsfestival Rättvik 24-27 maj 

- Biskopsvigningar 

Hösten 2018 

- Nationellt kyrkomusiksymposium motsvarande “Where does peace come from”, 

med läger för gosskörer 14-16 september. 

8) Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 2020 

 Pågår. 

9) Hemsida/Webb 

 Forma om hemsidan (Carl-Henrik tar hjälp av Hampus) Finns rapport från 

Tierp.  

10) Facebook och andra sociala medier 

 Facebookgrupp: Justus ska lägga upp mer nu under våren. 

 Instagram: Anki ska snart skickas ut med meddelande om provsjungning. 

11) Rekrytering  

 Vikigt att provsjungningsdagarna sprids. 

12) Årsmötet 12.45, 19 mars. Dagordningen gick igenomExtra punkt angående 

föräldrainsatser. Valberedningen ska påminnas. 

13) Inga övriga frågor. 

- Klimatmatchen en tävling i Uppsala kommuns regi om vilka föreningar som kan 

släppa ut minst växthusgaser för att bedriva sin aktivitet. Ålder 10-16 år. Minst 

fyra tillfällen med 10 medlemmar. Anmälningsdatum 19 mars. Börjar i April. 

- Ansökan musikverket.  

- Wikipedia uppgifter angående gosskören stämmer inte Justus försöker korrigera. 

14) Mötets avslutande. 

Kommande möten: Årsmöte: 19/3-2017, efter högmässan, cirka kl. 12.45. Första mötet 

med nya styrelsen bestäms på årsmötet. Margareta kan 3 april, 6 april, 27 april, 4 maj. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 



Eva Ribom    Olle Malmberg 


