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Förslag till förbundsmötet 4.4.2020  
 
 
1. Allmänt om verksamhetsåret 2020 
 
2020 är FSM:s 84:e verksamhetsår och präglas av en fortsatt utveckling av de evenemang som 
startats under de senaste verksamhetsåren. Det vill säga arrangerande av dirigentkurser och 
Mästarsångarveckoslut med avläggande av sångprov i enkel kvartett.  
Den största evenemanget under verksamhetsåret utgörs av Sångartinget i Mariehamn den 8-
9.10.2020. 
 
I övrigt gäller om förbundets verksamhetsförutsättningar och planeringen av verksamheten samt 
principerna för och implementeringen av den musikaliska och administrativa verksamheten vad 
som utstakas i långsiktsplaneringen. 
 
 

 
2. Ekonomi  
 
Den viktigaste förutsättningen för att främja manskörssången är att förbundets ekonomi är i gott 
skick. Detta kan uppnås med välavvägda utgifter och oförminskade understöd. För närmare 
studium av föreslagen budget för år 2020 tillhandahålls särskilda bilagor (FSM:s budget 2020 och 
jämförelser 2018–2019) på förbundsmötet. 
På grund av en alltmer restriktiv understödspolitik hos de bidragsgivare som tidigare understött 
vår verksamhet har vi under några år upplevt en försämring av rådande betingelser.  
Medlemsavgiften är 6 euro per sångare i studentkörerna och 12 euro per sångare i övriga 
medlemskörer. 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften bibehålls oförändrad. 
 
FSM’s skattmästaruppdrag har med början från april 2019 skötts, som extern köptjänst, av 
tidigare styrelsemedlemmen Rabbe Johansson. Arrangemanget fortsätter oförändrat under 2020. 
 
 
 

3. Intressebevakningen  
 
Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) är en takorganisation för finlandssvenska 
amatörmusiksammanslutningar. FSM, som är ett specialförbund inom denna organisation, har en 
styrelseplats i FSSMF:s styrelse, vilket uppdrag sköts av förbundets ordförande jämte suppleant. 
På grund av att ordföranden uppnått maxgräns (6 år) för hur länge en ledamot oavbrutet kan sitta 
i FSSMF’s styrelse, har FSM’s viceordförande från och med april 2019 suttit som ordinarie 
medlem i FSSMF’s styrelse med ordföranden som suppleant. I och med att såväl ordförande, 
som vice ordförande i FSM avgår på förbundsmötet 2020, kommer FSM att föreslå att man 
återgår till det tidigare förfaringssättet. 
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Eftersom FSSMF är huvudansvarig också för en betydande resursfördelning, är en aktiv 
intressebevakning i denna riktning av yttersta vikt för FSM, inte minst vad gäller det pekuniära 
understödet. Också samarbetet kring webbsidorna och Kvartetten i Resonans samt det nya 
medlemsregistersystemet Desky, är i detta avseende goda exempel på utvecklingsmöjligheterna. 
 
På det internationella planet är de nordiska kontakterna de viktigaste. Förbundet innehar en 
styrelseplats i NSF - Nordisk Sangerforbund, som är den nordiska manssångarorganisationen. 
Detta uppdrag sköts av förbundsordföranden. Noteras bör att NSF verksamhet enligt tidigare 
modell, lades ned år 2018 och verksamheten nu fortsätter i projektformat så att styrelseuppdraget 
för NSF flyttas runt mellan de nordiska länderna på basen av de olika projekt som skall 
arrangeras. Styrelseposterna innehas nu av de finska medlemskörerna med mål att delta i och 
bjuda in de övriga medlemsländernas körer till Madetoja körtävlingen år 2020. (se här nedanför). 
 
FSM är en av de stiftande medlemmarna i MWI – Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet.  
Under år 2018 genomfördes en stadgeändring inom MWI och enligt den nya stadgan är 
administrationen uppdelad i ett Förvaltningsråd och en operativ styrelse. De fyra stiftande 
medlemmarna i i MWI har nu varsin plats i stiftelsens Förvaltningsråd, som i sin tur väljer den 
operativa styrelsen. 
FSM representeras i Förvaltningsrådet av Hasse Lillkull. 
 
Suomen Mieskuoroliitto (SMKL) är FSM: s finskspråkiga motsvarighet.  FSM strävar efter att ha 
en nära kontakt till SMKL. Samarbetet förväntas fortsätta i samma goda anda som det startade 
på FSM:s initiativ våren 2010 med en intensifiering av kontakterna mellan förbundens ledningar. 
I verksamhetsplanen för vardera parten ingår nu ”ledningsträffar” under verksamhetsåret, i 
samband med vilka stadgade former för samarbetet utformas. I detta samarbete ingår även sedan 
år 2009 en uppgift att tillvarata och utveckla traditionerna kring Manskören Finlandia, i vars 
styrelse FSM innehar tre representanter (en plats f.n. obesatt) av sammanlagt sex.  
FSMs ordförande blev också inom ramen för NSF, inbjuden i planeringsgruppen för SMKLs 
Madetoja körtävling som hålls i april 2020. 
 
UPPDATERING 4.4.2020: Madetoja tävlingen har på grund av Corona krisen flyttats fram till april 
2021 
 

 
4. Informationsverksamheten 
 
Den utåtriktade informationen om manskörssång, manskörer och FSM sker fortsättningsvis 
huvudsakligen genom Kvartetten. Den utges såväl i pappersform, som en del av Resonans, som 
på webben. För omedelbar information läggs aktuella händelser ut på FSM:s Facebooksida 
medan FSM:s hemsida med den nya adressen http://www.manskor.fi  används som verktyg till 
att bl.a. informera om manssångarförbundets och dess styrelses verksamhet och beslut. På 
sidorna publiceras fortsättningsvis förbundsmötesprotokoll, verksamhetsplaner och berättelser. 
Även FSM:s understödsförening Stödet har en egen avdelning på hemsidan.  
Medlemskörerna informerar själva om sina kontaktuppgifter och sin verksamhet på sina 
eventuella egna hemsidor samt till förbundet via regionrepresentanterna. 
Medlemskörerna uppmanas att till valda delar aktivt utnyttja det informationsmaterial som 
producerades inför firandet av manskörssången 200 år och som finns lagrat på MK200 hemsidan 
https://mk200.fi 
 
 

 
  

http://www.manskor.fi/
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5. Projekt och aktiviteter 2020 
 
Långsiktsplan (LP5) 
Styrelsen uppdaterar förbundets 5-års långsiktsplan fortlöpande. Föreläggs förbundsmötet 2020 
(LP 2021-2025) i samband med behandlingen av verksamhetsplaneringen 2020. 
 
Utveckling av informationsgången 
Möjligheterna att utnyttja webbsajten och andra sociala medier för förbundets informationsgång 
utvecklas fortlöpande för att bli mer attraktiva för våra medlemmar. Behovet av utbildning för 
körernas informationsansvariga i frågor gällande körernas information internt till sina medlemmar 
samt externt till press och publik, vilka pr-kanaler som kan användas osv. utvecklas vidare. 
Musiknämnden utvecklar en praxis för ett diskussions- och informationsforum för körernas 
dirigenter. 
 
Mästarsångarmärket 
2020 skulle mästarmärkesveckoslutet arrangeras i Jakobstad den 17 -19 januari. På grund av ett 
mycket lågt antal anmälda i förhållande till de kostnader förbundet står för, beslöts dock att 
inhibera evenemanget. Styrelsen har beslutit att nästa mästarsångarveckoslut arrangeras i 
Raseborg i januari år 2021. Därefter arrangeras evenemanget som ett vartannat år 
återkommande arrangemang.  
Mästarsångarveckoslutet skall även i fortsättningen innehålla olika former av workshops, röstvård 
eller utbildning i kvartettsång för att höja förutom sångarens egen personliga kunskapsnivå, även 
därigenom medverka till att höja den musikaliska nivån i den egna kören 
 
Dirigentutbildning 
Dirigentutbildning för förbundets medlemskörers dirigenter skulle arrangeras i Hangö 14 – 
15.3.2020. Kursen inhiberades på grund av det annalkande hotet från Corona virusepidemin, 
som då hade börjat sprida sig också i Finland. 
Kursen flyttas fram och hålls i mån av möjlighet på hösten, under förbundsdirigentens ledning. 
 
Projektkör 
Baserat på erfarenhet från Coro Finlandia VI har ett sjunde körprojekt att startats och 
genomförs under ledning av förbundsdirigenten år 2019. Resan är planerad att gå till södra 
Sverige och Köpenhamn den 18-20.10.2019, med förbehåll för att ett tillräckligt antal sångare 
anmäler sig. 
 
FSM’s sångarting i Mariehamn 
Sångartinget arrangeras i Mariehamn 8 – 11.10.2020. Arrangerande kören Mariehamns 
Kvartetten har sänt ut ett separat program för veckoslutet, till samtliga körer inom FSM samt även 
inbjudit körer från de övriga Nordiska länderna. 
 
Rekrytering 
Ett diskussionstillfälle och workshop eller ”dialogpaus” med temat Medlemsvärvning skulle hållas 
i förbindelse med årets förbundsmöte. Dialogpaus-workshoparna facititeras av Katarina von 
Numers och är subventionerade av Svenska Kulturfonden. 
På grund av coronaviruset hålls förbundsmötet 2020 som ett virtuellt möte och dialogpausen 
måste därför inhiberas. 
Dialogpaus-konceptet hålls kvar i planen, men flyttas fram till år 2021. 
 


