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Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer 
Verksamhetsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31 

 

Styrelse 

Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörers styrelse har under det gångna verksamhetsåret 
haft följande sammansättning:  
Ordförande: Daniel Rodhe, Kassör: Pär Lago, Sekreterare: Helena Berggren, Styrelseledamöter: Viveca 
Rosengren Carling, Per Wahlqvist, Karin de Val, Malin Johansson, Amanda Odenstam (U), Erik Wallin (U), 
Kristina Nordlander (församlingsrådsrepresentant) samt Petter Ekberg (körledare).  
U = Ungdomsledamot  
 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 13/1, 27/2 (årsmöte), 1/3 (strategiseminarium), 16/3, 
18/5, 17/8, 28/9, 22/10 och 23/11. 

Medlemmar 
Goss- och Flickkörerna samt Gustavi Ungdomskör består vid årets slut av 201 körsångare. Medlemmar i 
föreningen är körmedlemmarna och deras familjer samt stödmedlemmar. 

Verksamhet 
Året har präglats av Covid-19 och de restriktioner som följt av pandemin.  
Repetitionerna har i stor utsträckning varit digitala, konserter har ställts in eller sänts digitalt, resor och 
läger har till stor del fått ställas in. Högmässor har i viss utsträckning haft medverkan av körgrupper, 
många av dem sända digitalt från en stängd Domkyrka.  
Föreningens och körernas verksamhet, med förändringar, har kommunicerats via hemsidan där all 
information till körsångare och familjer går ut. 
 
Verksamhetens grund ligger i varje körgrupps repetition en gång per vecka. På grund av pandemin har 
det funnits kraftigt begränsade möjligheter till extra övningar, intensivdagar, läger och resor som ger 
tillskott av musikalisk kvalitet och fyller körernas behov av tid även för det icke-musikaliska.  
 
Under pågående pandemi har vi bland annat arbetat med digitala repetitioner och på olika sätt försökt 
att se möjligheter även under krångliga omständigheter. Körernas stabilitet visar sig nu, när numerären i 
slutet av året är nästintill densamma som vanligt. Det innebär inte att den håller för vad som helst, men 
är ändå ett kvitto på att verksamheten är förhållandevis robust. Det är tack vare mångas ihärdighet som 
det har kunnat löpa såhär väl trots alla yttre försvårande omständigheter! 
 
 



 

 

 
 
 

Högmässor, konserter,  resor och läger 
Resorna, lägren, större konsertsatsningar och annat utanför ordinarie verksamhet brukar här lyftas 
fram. Som synes har en del genomförts, trots allt: 
 
29/2 UNGA SJUNGA, konsert med Äldre Flickkören och Aspirantgrupperna  
6-7/3 Gosskören och Yngre Flickkören på resa till Dalsland. 
20-22/3 Äldre Flickkören, till Oslo Internationella Kyrkomusikfestival. INSTÄLLT (flyttat till 2022)  
28/3 Earth hour-konserter. 1 inställd (med Gosskören/Yngre Flickkören), 1 genomfördes som streamad 
konsert från stängd kyrka (Gustavi Ungdomskör, NI och instrumentalister). 
29/3 Alla repetitioner inställda till och med påsk 
4-10/4 Körtävling, Gustavi Ungdomskör, Riva del Garda, Italien. INSTÄLLD 
22/4 Digitala repetitioner, med några få undantag fram till terminsslut 
26/4 Gemenskapsdag för aspirantgrupperna INSTÄLLD 
10/5 Konsert Dröm och längtan. Vårkonsert med GU, ÄF, NI, GK, YF. INSTÄLLD 
21-24/5 Inspelning av ny skiva. INSTÄLLD (flyttat till 2021) 
30/5 Inspelning av nationaldagshälsning med Gustavi Ungdomskör, domprost Stefan Hiller och 
domkyrkoorganist Mikael Fridén 
6/6 Alla körgrupper. Nationaldagskonsert, Intåg i sommarhagen. INSTÄLLT  
6/6 En inspelad nationaldagshälsning sändes på Domkyrkans Facebook.  
Provsjungningsperioden i juni genomfördes i vanlig ordning, med restriktioner kring antal medföljande. 
 
23/8 Digital terminsupptakt livestreamades med Gustavi Ungdomskör på plats. Övriga hemifrån. 
Terminen startade sedan med ”kyrksafari”: repetitioner i Tyska kyrkan, Mariakyrkan och Domkyrkan 
med avstånd, handsprit och viss utomhusaktivitet. Alla repetitioner gick också att följa på zoom. 
19/9 Gemenskapsdag för aspiranter. INSTÄLLD  
25-26/9 Äldre Flickkören på läger.  
10/10 UNGA SJUNGA, konsert med Aspirantgrupperna, Gosskören och Yngre Flickkören. INSTÄLLD 
18/10 UNGA SJUNGA, konsert med Gustavi Ungdomskör, Äldre Flickkören och NI. INSTÄLLD 
18/10 Inspelning av filmklipp som dokumentation, alla körgrupper. 
Efter höstlovet övergick alla repetitioner, med några undantag, till att bli helt digitala. 
6-8/11 Gosskören, Yngre Flickkkören och NI: Läger på Ekhagen utanför Borås. INSTÄLLD 
27/11 Skolkonserter för 1000 skolbarn, Yngre Flickkören och Gosskören INSTÄLLD 
28/11 Äldre Flickkören och Ungdomskören, Adventskonsert INSTÄLLD 
13-15/12 4 stycken Luciakonserter. INSTÄLLDA 
15/12 Inspelning av Julaftons morgon. Gustavi Ungdomskör, körgrupp ur Gosskören och Yngre 
Flickkören, läsare ur NI, Äldre Flickkören, Gosskören och Yngre Flickkören, Susanne Olbing och Mikael 
Fridén. Körsångare, familjer och andra medverkande i zoom och i inspelade delar som klipptes in i 
programmet.  
24/12 Alla körgrupper: Julaftons morgon, Vi sjunger in julen. INSTÄLLD 
24/12 Julaftons morgon i streamad sändning. Ett initiativ från Svenska kyrkans nationella nivå.  



 

 

Rekrytering 
Inbjudan till provsjungning gjordes i ett utskick under maj månad. Cirka 110 barn och ungdomar 
provsjöng. Av dem började 10 pojkar och 15 flickor som nyantagna aspiranter höstterminen 2020. 8 
körsångare har antagits till äldre grupper. Pandemin har haft en viss påverkan med något färre 
provsjungningar och något färre antagna än vanligt. 

Hemsida 
Under året har körernas interna hemsida, www.musikidomkyrkan.se, fortsatt att användas. Hemsidan 
uppdateras och underhålls ideellt. 

Stöd, marknadsföring och trycksaker 
Även detta år har körerna haft ideell hjälp av Cecilia Beselin Hallberg i arbetet med affischer och 
trycksaker. Ströms har sponsrat med slipsar, klädställningar och inköp av nya Luciahalsdukar.  

Körmammor 
Alla körgrupperna har körmammor. Dessa ideella krafter finns med i alla de sammanhang då körerna 
ska vara aktiva utanför repetitionsarbetet. På hemsidan finns körmammornas kontaktuppgifter och 
schema för deras medverkan.  

UNGiKÖR 
Som medlem i Goss- och Flickkörerna är du också med i UNGiKÖR, Sveriges Barn- och Ungdomskörers 
Riksorganisation. Detta är en del i körernas nationella engagemang i gemenskap och solidaritet med 
andra unga körsångare runt om i Sverige. 
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Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer 
Verksamhetsplan 2021 

 

Verksamhetsåret 2021 

Verksamhetsåret 2021 vill vi fylla med inspirerande musikupplevelser och gemenskap. Vi 
vill stödja det som gör att körernas medlemmar fortsätter att utvecklas och trivas 
tillsammans. Årets början påverkas av Covid-19. Så snart det är möjligt vill vi återkomma 
till de centrala delar av verksamheten där föreningen kan bidra.   

Körernas konserter 

Konserterna är körernas ansikte utåt och vi vill fortsätta stödja arbetet kring dem. Det 
gäller praktiska insatser kring våra större konserter, läger och resor, körkläder, affischer 
med mera. Äldre Flickkörens nya konsertklädsel ligger färdig och väntar på att invigas.  

Läger och resor 
Ett viktigt komplement till ordinarie repetitioner och konserter på hemmaplan är lägren och 
resorna. Här fördjupas kontakter mellan körsångarna och med andra körer. Musikaliska 
utvecklingssprång kan tas då körerna har sammanhängande tid tillsammans. Vi ska fortsätta 
att stötta dessa tillfällen.  

På längre sikt  
Körernas planering går ut i terminsformulär och ligger på hemsidan. I väntan på att världen 
ska bli sig mera lik och körsång ska kunna ske under mer normala förhållanden planerar vi 
framåt och hoppas på att kunna genomföra så mycket som alls är möjligt.  
Verksamhetsåret 2022-2023 firar körerna 25 år i sin nuvarande form. Planeringen för 
jubileumsåret har inletts. 
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      Göteborg i februari 2021 
 
Bästa medlemmar! 
 
 
Bakgrund 
 
Bifogat finner ni styrelsens förslag till nya stadgar för Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer. 
(I syfte att spara bokstäver kallas föreningen nedan ”GDGF”) Styrelsen har kommit fram till att det vore lämpligt 
att ändra föreningens räkenskapsår så att det i huvudsak sammanfaller med verksamhetsåret. Det senare inleds 
som bekant med terminsupptakten i augusti och avslutas med nationaldagskonserten den 6 juni. Styrelsen tror att 
omläggningen av räkenskapsåret förenklar budgetering, den ekonomiska uppföljningen och andra praktiska 
göromål. Det föreslås således att räkenskapsåret löper från den 1 augusti till den 31 juli. På detta vis kommer 
årsmötena i framtiden att hållas under september eller oktober månader. 

I samband med omläggningen av räkenskapsåret har styrelsen även företagit en allmän översyn av stadgarna för 
att förtydliga och modernisera dessa. Det förtydligas bland annat hur och för hur länge ungdomsledamöterna och 
den av församlingsrådet tillsatta styrelsemedlemmen utses. Årsmötet ges vidare rätt att fullt ut besluta om 
medlemsavgiften. Flera andra ändringar har gjorts för att förtydliga stadgarna. Det fullständiga förslaget bifogas 
detta missivbrev. 

Om någon har frågor eller synpunkter på förslaget till nya stadgar går det bra att kontakta ordföranden Daniel 
Rodhe genom: daniel.rodhe@rodhe.se. 

 

Beslutsgång och förslag till beslut 
 
Enligt de nuvarande stadgarna skall beslut om ändring av stadgarna ske vid ett ordinarie årsmöte samt vid ett 
därpå sammankallat extra medlemsmöte. Styrelsen föreslår att ordinarie årsmöte hålles den 25 februari 2021 och 
extra medlemsmöte den 11 mars 2021. Eftersom ändringen avser omläggning av räkenskapsåret erfordras även 
en förkortning av innevarande räkenskapsår samt en korrigering av mandatperioder. 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan samt med hänvisning till förslag till nya stadgar i bilaga till detta 
missivbrev hemställes att det ordinarie årsmötet i februari 2021: 

x Beslutar att anta stadgar för GDGF enligt styrelsens bifogade förslag 
x Beslutar att innevarande räkenskapsår skall löpa från den 1 januari till den 31 juli 2021  
x Beslutar att ingen medlemsavgift skall utgå för det förkortade räkenskapsåret den 1 januari 2021 till den 

31 juli 2021  
x Beslutar att val till revisor respektive valberedning vid detta årsmöte skall löpa intill årsmötet efter det 

förkortade räkenskapsåret 1 januari 2021 till den 31 juli 2021 har hållits; att mandatperioden för de 
styrelseledamöter som utses vid detta årsmöte skall löpa intill årsmötet 2022 har hållits; samt att 
mandatperioden för de styrelseledamöter som utsågs vid årsmötet 2020 skall löpa intill årsmötet efter 
det förkortade räkenskapsåret 1 januari 2021 till den 31 juli 2021 har hållits     

Beslutar att ovan beslut rörande förkortat räkenskapsår och mandatperioder enbart skall vara giltiga om det extra 
medlemsmötet antar styrelsens förslag till nya stadgar 

 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan samt med hänvisning till bilaga till detta missivbrev hemställes att det 
extra medlemsmötet den 11 mars 2021: 

x Beslutar att anta stadgar för GDGF enligt styrelsens bifogade förslag  
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1§  NAMN  

Föreningens namn är: ”Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer”  
 
2§  ÄNDAMÅL  

Föreningen skall främja och stödja Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer.  
 
3§  MEDLEMSKAP  

Ordinarie medlemmar är alla barn och ungdomar som efter provsjungning antagits i någon av Göteborgs 
Domkyrkas goss-, flick- eller ungdomskörer. Antagning beslutas av körledaren. Vid utträde ur kören 
upphör medlemskapet.  
 
Annan fysisk eller juridisk person som vill stödja föreningens verksamhet kan söka medlemskap som 
stödmedlem enligt de riktlinjer styrelsen meddelar och genom att erlägga den medlemsavgift styrelsen 
beslutar. Stödmedlem antas genom beslut av styrelsen. 
 

4§  MEDLEMSAVGIFTER  
Medlemsavgift för ordinarie medlem fastställs av årsmötet. 
 

5§  BESLUTANDE ORGAN  
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. 
  

6§  ÅRSMÖTET  
Årsmöte hålls varje år före oktober månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Beslut vid 
årsmöte får, utöver vad som framgår av 10§, endast fattas i ärenden som anmälts på föredragningslistan. 
Årsmötet är beslutsförigt då det utlysts i enlighet med 7§.   
 
Varje ordinarie medlem som är korist har en röst vid årsmöte eller extra medlemsmöte. Korist som fyllt 16 
år utövar själv sin rösträtt vid årsmöte eller extra medlemsmöte. För korister som ej fyllt 16 år utövas 
rösträtten av en vårdnadshavare. Omröstning sker med acklamation. Vid votering i samband med 
personval skall denna vara sluten. Extra medlemsmöte kan inkallas av styrelsen och/eller revisorerna då 
den/de finner det nödvändigt, eller om minst tre fjärdedelar av de ordinarie medlemmarna kräver det. 
 
Under förutsättning att identiteten på medlem som utövar rösträtt kan säkerställas får styrelsen besluta 
att ordinarie medlem kan närvara vid årsmöte eller extra medlemsmöte genom telefoni, videokonferens 
eller annat medium. 

  
7§  KALLELSE  

De ordinarie medlemmarna skall kallas till årsmöte eller extra medlemsmöte minst två veckor innan 
mötet skall äga rum. Kallelse skall ske genom anslag på föreningens hemsida. Styrelsen kan besluta att 
kallelse skall ske genom brev, e-postmeddelande eller på annat vis som säkerställer att kallelsen kommer 
ordinarie medlemmar till del.  
 

8§  FÖRSLAG VID ÅRSMÖTE 
Förslag till ärenden och motioner från ordinarie medlemmar att behandla vid årsmöte skall lämnas 
skriftligt till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. Styrelsen skall ombesörja att förslag och motioner 
från ordinarie medlemmar utan dröjsmål anslås på föreningens hemsida samt att de medtas på 
föredragningslista.  
  

9§  ÅRSMÖTESHANDLINGAR  
Styrelsen skall senast på årsmötet framlägga förslag till verksamhetsberättelse, årsredovisning, 
verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande år, föredragningslista innehållande till årsmötet 
inkomna förslag och motioner med styrelsens förslag till beslut, valberedningens förslag till 
förtroendevalda och revisorernas förslag till revisionsberättelse.  
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10§  ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE  
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:  
 

1. Val av årsmötesfunktionärer 
a. ordförande för årsmötet 
b. sekreterare för årsmötet 
c. två justeringspersoner  

2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst  
3. Upprättande av närvarolista för årsmötet  
4. Godkännande av föredragningslista för årsmötet  
5. Föredragning och behandling av 

a. verksamhetsberättelse 
b. årsredovisning 
c. revisionsberättelse  

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
7. Behandling av förslag och motioner som lämnats enligt 9§ 
8. Fråga om eventuell ersättning till förtroendevalda  
9. Val av ordförande  
10. Val av kassör  
11. Tillkännagivande av ungdomsledamöter samt av församlingsrådet utsedd ledamot  
12. Val av övriga styrelseledamöter  
13. Val av två revisorer  
14. Val av två ledamöter i valberedningen  
15. Fastställande av medlemsavgifter för ordinarie medlem 
16. Fastställande av verksamhetsplan  
17. Fastställande av budget  
18. Övriga frågor  

 
11§  VALBARHET  

Valbar till förtroendeuppdrag är person som fyllt 16 år. För uppdrag som medför rätt till firmateckning 
krävs att personen fyllt 18 år. Styrelseledamöter är inte valbara till valberedning eller som revisorer.  
 

12§ STYRELSEN  
Styrelsen består av ordförande, kassör, två ungdomsledamöter, av församlingsrådet utsedd ledamot, 
körledare samt tre till fem ytterligare ledamöter.  
 
Ungdomsledamöter och av församlingsrådet utsedd ledamot utses i särskild ordning av den äldsta 
körgruppen genom majoritetsval inom sagda körgrupp, respektive av församlingsrådet, för en period från 
föreningens årsmöte intill dess årsmöte hållits påföljande räkenskapsår. Ungdomsledamöter och av 
församlingsrådet utsedd ledamot skall tillkännages i samband med årsmöte.  
 
Övriga ledamöter väljs av årsmötet för en period intill dess årsmöte hållits under det andra 
räkenskapsåret efter det ledamoten valdes. Körledarens plats bekläds av den pastoratet utsett att ha 
huvudansvaret för goss- flick- och ungdomskörernas verksamhet.  
 
Om styrelseledamot avgår ur styrelsen kan ett extra medlemsmöte utse en ledamot för den period som 
återstår av den avgående styrelsemedlemmens mandatperiod.  
 
Styrelsen fördelar inom sig uppgifter som vice ordförande, sekreterare och övriga arbetsuppgifter. 
Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats senast sju dagar i förväg och minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. Ledamot har rätt att närvara vid styrelsens möten genom telefon eller annat 
medium som ordföranden bestämmer. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.  
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13§  FIRMATECKNARE  

Kassören, ordföranden och körledaren tecknar var för sig firman. Dessa personer måste vara minst 18 år. 
 

14§  VALBEREDNING  
Årsmötet utser en valberedning bestående av lägst två personer för tid intill dess nästa årsmöte hållits.  
 

15§  REVISORER  
Årsmötet utser två revisorer för tid intill dess nästa årsmöte hållits.   
 

16§  RÄKENSKAPER OCH REVISION  
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 augusti till den 31 juli. Styrelsen skall före den 30 augusti till 
revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt för revisionen nödvändiga 
handlingar. 
  

17§  STADGEÄNDRING  
Ändring av dessa stadgar kan ske om ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte 
beslutar därom med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande.  
 

18§  UPPLÖSNING  
Upplösning av föreningen kan ske om ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra medlems- eller 
årsmöte beslutar därom med minst fyra femtedelars majoritet av de närvarande.  
 

19§  KVARVARANDE TILLGÅNGAR  
Vid upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar överföras till Domkyrkoförsamlingen i 
Göteborg.  
 
 
 
 
 
Antagna vid ordinarie årsmöte den 25 februari 2021 samt extra medlemsmöte den 11 mars 2021 


