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Dagordning till styrelsemöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Domkyrkoplan 5 

Närvarande Oskar Lidin, Anna Lidin, Martin Hellberg, Lukas av Geijerstam, Tomas Wiell, Eva 

Ribom, Benedicta Lindberg, Olle Malmberg 

1) Mötet öppnades. 

2) Dagordningen godkändes. 

3) Anna valdes till justerare. 

4) Föregående mötesprotokoll gicks igenom.   

5) Styrelsens att-göra-lista gicks igenom.  

6) Ekonomiska läget visar att ekonomin är i balans. 

7) Kommande aktiviteter  

Våren 2017 aktiviteter 
 

 4 juni Körsång utan gränser 
 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 Luxemburg. 

Hösten 2017 

 Margareta kommer vara ledig efter sommaren fram till oktober. Simon Arlasjö 
ersätter. 

 9 september ev. kl 19.00. Kulturnatt  
 25 september kl. 20.00. Aftonsång LG 

 1 oktober Högmässa KK 

 12 november 11.00. Innanför och överallt. Rep dag Goder afton 

 2 dec rep inför Goder afton 

 9 dec Goder afton  
 24 dec Julmässa  
 25 dec Juldagen  

  

Våren 2018  
 2-4 februari Manskörsprojekt med Linköpings gosskör. Buss till Linköping på 

fredag, gemensam konsert i Linköping på lördag, tillbaka till Uppsala för 
gemensam högmässa på söndagen 

 12 febr Aftonsång. 
 18 febr Högmässa 

 Besök av en finsk ungdomskör i 20-22 april 



 30 april Engelska parken 

 Söndag 6 maj eller närmast efter. Gosskörens/gosskoristernasdag ska införas i 
Svenska kyrkan. Skyddshelgon för gosskörer är St Dominic Savio. Märkesutdeling 

 24-27 maj körsfestival Rättvik  
 3 juni Biskopsvigning (Luleå stift) 
  

Hösten 2018 

 Nationellt kyrkomusiksymposium motsvarande “Where does peace come from”, 
med läger för gosskörer 14-16 september. 

 Kulturnatten 8 september 
 Goder afton 8 december 
 

8) Insamling för buffén på Legoland samlas in i höst. Behöver få in minst 3.000:-  

9) Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 2020. Inget nytt. 

10) Hemsida/Webb. Lukas frågar Elias om han vill ta över hemsideansvar. Postadress 

behöver läggas upp.  

11) Facebook och andra sociala medier. Inget nytt, administreras av Justus 

12) Rekrytering är i full gång 6-7 gossar är redan rekryterade. Öppen repetition en tisdag i 

oktober. 

13) Övriga frågor.  

Doodle för föräldrarinsatser skapas av Benedicta och Oskar. 

Elias i manskören har skickat in ett förslag till spex till Goder Afton. 

Konseradministrationen läser igenom manus under turnén och diskuterar hur det kan 

användas.       

14) Avslutande av mötet. 

Kommande möten 28/8 kl. 18.00, 5/10 kl. 18.30. 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Eva Ribom     Anna Lidin 

 

 


