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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Domkyrkoplan 5 

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

Persson, Oskar Lidin, Lukas af Geijerstam, Tomas Wiell, Margareta Raab. 

Mötet öppnandes. 

1) Mötet öppnades av nyvalda ordföranden Tomas. 

2) Godkännande av dagordning. 

3) Martin valdes till justerare. 

4) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

5) Styrelsens att-göra-lista gicks igenom och uppdaterades på Google Drive. 

6) Ingen ekonomisk rapport vid detta möte. 

7) Kommande aktiviteter. 

Provsjungningar ska ske innan sommaren då Margareta ska vara ledig i början av 

hösten. Brev till skolorna om gosskören skickas ut innan påsk. Till alla kyrkotillhöriga 

elever i klass 2 och 4 skickas en personlig inbjudan. 

Gosskörsnallen ska få sin skylt laminerad och sedan skickas ut på äventyr som 

förhoppningsvis ska kunna följas på Instagram framöver (i rekryterings- och 

reklamsyfte). 

 

Våren 2017 aktiviteter 

- 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. Inspelningen avlöpte 

mycket bra! 

- 22 april repdag inför turnén, Veni Emmanuel 

- 30 april Engelska parken 

- 14 maj högmässa, repdag inför turnén 

- 18-21/5 Gosskörsfestival Rättvik 2017 LG. Gästfamiljer har ordnats till Worcester 

cathedral choir som ska till Rättvik. Lilla gosskören. 

- 28 maj Goss- och flickkörskampen 

- 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. 

- 9 september Kulturnatt  

- 25 september Aftonsång LG 

- 1 oktober Högmässa KK 

- 12 november innanför och överallt 

- 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 

- ev. besök av en finsk ungdomskör i april 

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

Svenska kyrkan. Skyddshelgon för gosskörer är St Dominic Savio.  

- 24-27 maj körsfestival Rättvik  

- juni Biskopsvigning 

 

Hösten 2018 

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

med läger för gosskörer 14-16 september. 

- Kulturnatten 

- Goder afton 

8) Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 2020 

 Pågår. 

9) Hemsida/Webb 

 Carl-Henrik har skrivit en checklista för hemsidan. Läggs upp på Google Drive. 

 Idé om att lägga till ett Facebook-flöde på www.udg.se.  

10) Facebook och andra sociala medier 

 Facebookgrupp: behöver läggas upp fler ”posts”. 

 Instagram: behöver läggas upp fler ”posts”. 

11) Övriga frågor  

 PM om Goder afton gicks igenom så att allt arbete som ska vara klart 1/6 

påbörjas. Goder afton blir en stående punkt på agendan fr o m nästa möte. 

Tomas kontaktar UKK om kontraktsskrivning och att få in föreställningen i 

UKK:s kalendarium. Föreställningen blir kl.19 med repetitionsstart kl.10. Ny 

biljettleverantör Ticketmaster. Det behöver utses en vice general då Justus ev 



kommer att gå en utbildning på annan ort i höst. Anna gör en budget för 

Goder afton 2017. 

 Stödföräldrarna: skapa schema för föräldrainsatser. 

Förslag om att skapa en Doodle, eller liknande, där föräldrarna uppmanas boka 

upp sig på ett visst antal pass under året. Förslagsvis bokar man upp sig på ett 

datum där det står beskrivet typ av event och vilka som sjunger (LG,KK osv). 

Sedan fördelar stödföräldrarna ut arbetsuppgifterna på de som anmält sig till 

varje event. Oskar undersöker schemaläggningsmöjligheterna i Doodle och 

återkopplar till Benedicta. Information ska gå ut via mail till föräldrarna innan 

sista konserten för vårterminen. 

 Wikipedia-uppgifter angående gosskören stämmer inte. Justus försöker 

korrigera. 

12) Mötets avslutande. 

Nästa möte: torsdag 1 juni kl.18:30  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Anna Lidin    Martin Hellberg 


