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Verksamhetsberättelse 2021-08-01 - 2022-07-31

Styrelse

Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörers styrelse har under det gångna
verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: Daniel Rodhe, Kassör: Viveka Adlercreutz, Styrelseledamöter: Réka Burgren,
Jonas Gjertsson, Viveca Rosengren Carling, Per Wahlqvist, Malin Johansson, Josefin
Lyngfelt (U), Erik Wallin (U), Kristina Nordlander (församlingsrådsrepresentant) samt Petter
Ekberg (körledare).
U = Ungdomsledamot
Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 16/8, 13/9, 25/10, 22/11, 30/1, 4/4, 15/5 och
13/6. Därutöver extra insatt möte med andledning av pandemin 16/12

Medlemmar

Goss- och Flickkörerna samt Gustavi Ungdomskör består vid årets slut av 204 körsångare.
Ordinarie medlemmar är alla barn och ungdomar som efter provsjungning antagits i någon
av Göteborgs Domkyrkas Goss-, Flick- eller Ungdomskörer.

Verksamhet

Även detta år har delvis påverkats av Covid-19 och de restriktioner som följt av pandemin.
Under perioder har repetitioner fått kortas, genomföras i mindre grupper och åtgärder sättas
in för att säkerställa att det ska gå att hålla avstånd till varandra..
Några saker har fått ställas in, bland annat några större arrangemang kring jul som Julsång i
city och Julaftons morgon.

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 och de har i
princip kunnat genomföras, med viss anpassning. Digitala repetitioner har använts som
komplement till de fysiska och de yngre grupperna har fått avstå från att fika tillsammans.

Terminsöversikter beskriver verksamhetsåret mer i detalj. De ligger som bilaga till
verksamhetsberättelsen.

Rekrytering

Inbjudan till provsjungning gjordes i år endast i digital form. En film producerades för
spridning i sociala medier och annonsering gjordes i flera olika forum med hjälp av



Kommunikationsbyrån Kyrkbyrån. Trots ett något mindre antal sökande har kvaliteten bland
de sökande och påfyllningen av nya sångare varit god.

Hemsida

Under året har körernas interna hemsida, www.musikidomkyrkan.se, fortsatt att användas.
Hemsidan uppdateras och underhålls ideellt av Anna H Ekberg. Tack!

Stöd, marknadsföring och trycksaker

Även detta år har körerna haft ideell hjälp av Cecilia Beselin Hallberg i arbetet med
trycksaker. Tack!

Körmammor

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

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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