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Ingress  
 

Under förbundets åttioandra verksamhetsår kunde verksamhetsplanens mål i huvudsak uppnås. 

Det som inte uppnåddes var Coro Finlandia VII projektet, som skall förverkligas under 2019. 

Förbundets styrelse hade förändrats i och med att Fredrik Höglund stod i tur att avgå och 

förbundsmötet invalde Johan Tonberg från Jakobstad i hans ställe. Ordförande Hasse Lillkull 

omvaldes vid förbundsmötet den 14.4.2018, vartill viceordförande Tom Österlund (PMK), som 

stod i tur att avgå, även han blev omvald.  

 

Medlemskåren bestod vid utgången av år 2018 av 27 manskörer med sammanlagt 1049 sångare 

(enligt medlemsregistret som skickats till FSSMF hösten 2018). Körernas sammanlagda 

medlemsantal är 1076, eftersom 27 sångare är registrerade som medlemmar i två körer. 

Förbundets tidskrift Kvartetten utkom också detta verksamhetsår med fyra nummer som bilaga i 

tidskriften Resonans. Ansvarig för Kvartettens redigering har varit tidskriftens redaktör, Robin 

Sjöstrand. FSM:s hemsida har upprätthållits av Håkan Wikman och förbundsordförande Hasse 

Lillkull. 

Förbundsledning, administration och hederspersoner 2018  
  

 

Namn  Ort  

Uppgift  

Invald/vald 

första 

gången  

Period  

Styrelsen          

Hasse Lillkull  Kristinestad  Ordförande  2009 i 

styrelsen 

Ordförande 

sedan 

1.1.2013 

4.2018- 

3.2019 

Tom Österlund  Pargas  Ledamot, vice 

ordförande  

2014 4.2017- 

3.2020 

Peter Floman Borgå Ledamot, 

förbundssekreterare  

2016 4.2016- 

3.2019 

Rabbe Johansson  Raseborg  Ledamot. 

 Skattmästare  

fr.o.m. 1.7.2015  

2012  
4.2016- 

3.2019 

Christian Lax  Esbo  Ledamot, 

projektsekreterare  

2012  4.2016- 

3.2019 

Johan Tonberg  Pedersöre/Lepplax  Ledamot  2018 4.2018- 

3.2021 
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Tomas Toivonen Lappfjärd Ledamot  2016 4.2016- 

3.2019  

Funktionärer      

Tryggve Gestrin  Helsingfors  Materialförvaltare  2015  26.9.2015- 

 

Håkan Wikman  Vanda  Webb-ansvarig 2012  
2017-  

Henrik Wikström  Helsingfors  Förbundsdirigent  2012  4.2017- 

3.2020  

Musiknämnden          

Förbundsdirigenten    Ordförande      

Krister Norrgrann  Mariehamn Ledamot  2018 4.2018- 

3.2019 

Martin Segerstråle Åbo Vice förbundsdirigent 2017 4.2018- 

3.2019 

Jan-Erik Slätis  Lappträsk  Suppleant  2007  4.2018- 

3.2019 

Tobias Udd  Närpes  Suppleant  2015  4.2018- 

3.2019 

Stefan Wikman  Vasa  Vice förbundsdirigent  2012  4.2018- 

3.2019 

Verksamhetsgranskare          

Mikael Forss  Raseborg Verksamhetsgranskare  2015  4.2018- 

3.2019 

Håkan Björk  Raseborg Verksamhetsgranskare  2018 4.2018- 

3.2019 

Hederspersoner          

Carl-Johan Lundström  Helsingfors  Hedersordförande     

R. W. Ahlberg  Grankulla  Hedersdirigent      

Gilbert Appelgren  Kyrkslätt  Hedersmedlem  

Ordf. I Stödet rf 
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Stadgeenliga möten samt olika kommittéer och 

arbetsgrupper  

 
Förbundsmötet 14.4.2018 i Helsingfors  
 

Förbundsmötet hölls i Helsingfors med 9 medlemskörer representerade. Mötet behandlade 

verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2017 samt beviljade ansvarsfrihet åt de 

redovisningsskyldiga. Verksamhetsplanen för 2018  och långsiktsplanen för 2019-2023 

presenterades och godkändes.   

 

Förbundsordförande, som väljs för ett år, har varit Hasse Lillkull. Han omvaldes för det kommande 

verksamhetsåret. Fredrik Höglunds mandatperiod utgick vid detta möte, och i hans ställe invaldes 

Johan Tonberg från Jakobstad. De övriga styrelsemedlemmarnas mandatperioder fortsatte under 

verksamhetsåret 2018. Christian Lax fortsatte som projektsekreterare. Musiknämndens 

sammansättning bibehölls genom omval av alla ledamöter med undantag av Immanuel Eriksson 

från Åbo som ersattes med Krister Norrgrann från Mariehamn. 

 

Tom Österlund från Åboland omvaldes under styrelsens konstituerande möte till vice ordförande. 

Thomas Höglund kommer även i fortsättningen att vara anknuten till FSM:s administration genom 

att han ansvarar för medlemsregistrets programändring i samarbete med FSSMF där en 

synkronisering av FSSMF:s olika register är målsättningen.  Dessutom kommer Thomas Höglund 

att fortsätta som sakkunnig då det gäller FSM:s dokumentarkivering på Dropbox.  

 

Gilbert Appelgren från Kyrkslätts Manskör erhöll vid mötet FSM:s hederstecken som erkänsla för 

det digra arbete han utfört inom FSM och inom Stödet rf., vilket gagnat manskörssången i hela 

Svenskfinland. På Stödets initiativ beviljades vid samma tillfälle FSM:s förtjänsttecken åt Kent 

Rosenback från Kristinestads Manskör samt Ralf Sandbacka från Gamlakarleby Manskör. 

 

FSM bjöd mötesdeltagarna på lunch. Stödet höll traditionsenligt sitt årsmöte strax efter 

förbundsmötet och bjöd på kaffe med tilltugg åt förbundsmötesdelegaterna.   

Styrelsen  
 

Styrelsen sammankom till fyra möten: 27.1.2018 i Helsingfors, MM:s lokaliteter, 13-

14.4.2018.2018 i Helsingfors i samband med förbundsmötet, i MM:s lokaliteter, 22.9.2018 i MM:s 

lokaliteter, samt 16.11.2018 i Kristinestad i förbundsordförande Hasse Lillkulls hem inför FSM 

Forum som hölls 17-18.11.2018 i Lappfjärd.   
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Arbetsutskottet (AU)  
 

Enligt vedertagen praxis ingår ordförande, vice ordförande, sekreteraren och skattmästaren i AU. 

Från och med november 2014 har sekreteraruppgiften delats på två poster: projektsekreteraren 

(2018: Christian Lax) och förbundssekreteraren (2018: Peter Floman). Bägge sekreterarna deltar 

i AU mötena, där med Christian Lax som sekreterare. AU sammanträdde en gång under 

verksamhetsåret. 

Musiknämnden  
Förbundsdirigenten har vid ett antal tillfällen haft kontakt med medlemmar i musiknämnden för 

konsultationer, bland annat för att diskutera FSM:s inslag i FSSMF:s Sång- och Musikfest i 

Helsingfors i juni 2021.  

 

Delegationen för Kurt Björkmans fond  
Delegationen består av förbundsdirigenten och förbundsordföranden.   

Förbundets förråd i Gamlas  
Något egentligt kansli finns inte men ett arkiv- och förrådsutrymme finns på adressen 

Gamlasvägen 8 E, 00420 Helsingfors. Stödet understöder förbundet med hälften av hyran mot 

att få disponera en del av utrymmet för sitt arkiv. Förbundets post har dirigerats till skattmästare 

Rabbe Johanssons hemadress. Arkivutrymmena har sanerats för några år sedan (rör-renovering 

i huset), och betongdamm har fortfarande förekommit i förrådet, vilket man försökt åtgärda genom 

att täta hål i väggarna. FSM har krävt husbolaget på ersättning för detta och för städåtgärder.  

Förbundet på webben  
Förbundet har en webbsida (http://www.manskor.fi/start/) där bl.a. styrelseledamöternas och 

funktionärernas mejl- och andra kontaktuppgifter finns utlagda. Webbsidan administrerades under 

verksamhetsåret 2018 av Håkan Wikman och förbundsordförande Hasse Lillkull. På hemsidan 

finns bland annat reglemente och link för ansökning av utmärkelser samt övningsfiler 

för mästarmärkessångerna.  

 

Förbundets Facebooksida administreras av förbundsordförande Hasse Lillkull. 

 

 

Verksamheten under året  

 

Mästarsångarveckoslutet i Mariehamn 
 

Mariehamns Kvartetten stod värd för ett lyckat mästarsångar-veckolsut 20-21.1.2018, som 

lockade 32 sångare. Av dessa deltog 28 i mästarsångarprovet, och 17 Mästarsångarmärken med 

tillhörande diplom kunde delas ut (se förteckning över de nya mästarsångarna på sid.11). I 

samband med mästarsångarveckoslutet hölls en sits där sångarna och publiken fick tillfälle att 

http://www.manskor.fi/start/
http://www.kor.fi/start/
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umgås i tecknet av god mat, dryck och bordsvisor. Sångpedagog under veckoslutet var den 

mycket uppskattade operasångaren Gunnar Lundberg från Stockholm, som har en långvarig 

sångpedagogisk relation till Mariehamns Kvartetten. Veckoslutet leddes av förbundsdirigenten 

Henrik Wikström. 

 

Dirigentkursen i Pargas 
 

Veckoslutet 10-11.2.2018 hölls FSM:s dirigentkurs i Pargas. Förbundsdirigenten Henrik Wikström 

fungerade som lärare, och han assisterades av vice förbundsdirigenten Martin Segerstråle. Ett 

antal mästarsångare som anmält sig som deltagare i Coro Finlandia VII hade ställt upp som 

”kaninkör”. 

 

FSM-forum i Lappfjärd 
 

För fjärde gången ordnade FSM sitt diskussionsforum riktat till medlemskörernas ordföranden 

och dirigenter eller vicedirigenter, där körerna och förbundets funktionärer fick tillfälle att utbyta 

tankar. Denna gång var mötesplatsen folkhögskolan Axxell i Lappfjärd, och tidpunkten 17-

18.11.2018 innebar att forumdeltagarna även hade möjlighet att delta i Kristinestads Manskörs 

90-års-jubileumsfestligheter den 17.11.2018. Ljudexperten Kalle Teir föreläste i folkhögskolans 

fina musikstudio om ljudets innersta väsen, om hur övertoner uppkommer och vad som ger kör- 

och instrument-soundet ren klang och vad som leder till fadd och falsk klang, vad som ger en 

konsertlokal god eller mindre god akustik.  

 

Sångartinget 2017 i Vasa diskuterades och feedbacken från deltagarna gicks igenom. Krister 

Norrgrann från Mariehamns Kvartetten informerade om det preliminära  upplägget för nästa 

sångarting – nästa gång begås tinget i Mariehamn. Mästarsångarveckoslutet i januari 2018 

diskuterades, utvärderingen presenterades och gav ett gott utfall - vitsordet 4-6 av 6 på de flesta 

punkter visar att deltagarna storligen uppskattade upplevelsen. 
 

 

Projekt och övrig verksamhet  

Mästarsångsrepertoaren inspelad och tillgänglig på nätet! 
 

På initiativ av förbundsdirigenten Henrik Wikström har FSM gjort en verkligt användbar 

storsatsning: Alla sånger som ingår i Mästarsångarprovets repertoar samt en del av FSM:s övriga 

stamrepertoar har bandats in av tre kvartetter: 2by4men från Akademiska Sångföreningen, The 

Inbetweeners från Brahe Djäknar samt The 4z från Muntra Musikanter. Sångerna bandades in 

under ledning av förbundsdirigenten Henrik Wikström i Robi de Godzinskys studio i Hindhår i 

Borgå. En stor arbetsinsats från de tolv inblandade kvartettsångarnas sida! En stor del av det 

inbandade materialet kan redan avlyssnas på nätet via FSM:s hemsida ( www.manskor.fi ). Alla 

sångerna är inbandade men redigeringsarbete krävs förrän alla sånger finns tillgängliga på nätet. 

Inövningsfilerna kan avlyssnas som kvartettsång eller med den egna stämman i förgrunden. 

Ljudfilerna nås via FSM::s hemsidor, www.manskor.fi och på sidan klickar man fram innehållet i 

Mästarsångarsidan. För att öppna filerna behöver var och en en användarkod och ett lösenord, 

som körernas sekreterare har fått av FSM. 

http://www.manskor.fi/
http://www.manskor.fi/
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Coro Finlandia VII sköts upp. 
 

Beslut har tidigare fattats om att en projektkör, Coro Finlandia VII, skall bildas, med målsättningen, 

att medlemmarna skall vara mästarsångare. Projektdragare är Tom Österlund och Hasse Lillkull. 

Körens kick-off övning skedde i samband med dirigentseminariet i Pargas i februari 2018, 

Konsertresan som planerats skulle gå till Budapest, ursprungligen hösten 2018. Dessvärre har 

rekryteringen inte under 2018 lyckats mobilisera mer än knappa 20 sångare, varför tidtabellen för 

Coro Finlandia VII under året uppsköts; vid årsskiftet 2018-2019 är den tilltänkta resan planerad 

att förverkligas i maj 2019, med förhoppningen, att en tillräcklig rekrytering kan förverkligas i 

samband med mästarsångarveckoslutet i januari 2019 i Helsingfors. 

 

Manskörsångens 200-årsjubileum (MK200) 
 

År 2019 kommer 200-årsjubiléet av manskörsångens begynnelse i Finland att firas. FSM tog 

hösten 2017 initiativ till ett jubileumsprojekt som kommer att beröra alla manskörer i Finland, såväl 

SMKL:s som FSM:s medlemskörer. Avsikten är, att alla körerna uppmärksammar MK200 i 

samband med någon av sina konserter under 2019. Två stora jubileumskonserter arrangeras, en 

i Åbo, 7.5.2019 och en i Helsingfors, 14.5.2019. Vid dessa konserter uppträder utvalda körer från 

bägge förbunden. Dragare för projektgruppen är Jan Salvén från Manskören Manifestum och 

konstnärlig ledare är Professor Matti Hyökki. Planeringsarbetet påbörjades under slutet av 2017 

med en detaljerad budget. Verkställandet av planen påbörjades gradvis under 2018. En historik, 

Finländsk Manskörssång 200 år, har skrivits på finska och svenska av Tryggve Gestrin och Antti 

Häyrinen, och den har redan publicerats på nätet. Körerna i FSM och SMKL har informerats och 

rekommenderats att ordna konserter lokalt och/eller regionvis, gärna överskridande språk- och 

förbundsgränserna. FSM har enligt planen ansvaret för den operativa ekonomin i samband med 

MK200. 

 

 

 

Kvartetten   
 

Förbundets tidskrift Kvartetten har även under det gångna året ingått som bilaga i Resonans och 

körerna med sina sångare som läsare förefaller vara tillfreds med arrangemanget. Fyra nummer 

utgavs under verksamhetsåret och ledarna skrevs av ordförande Hasse Lillkull samt det övriga 

innehållet dels av redaktör Robin Sjöstrand, dels av medlemskörernas rapporterande skribenter 

och av förbundsstyrelsens medlemmar. Resonans och Kvartetten som ingår i den upplevs allmänt 

som ett utmärkt informationsmedium för körsångarna.  

För att belysa kommande aktiviteter har FSM:s styrelse föreslagit, att en sida i Resonans skulle 

reserveras för körernas information om kommande evenemang, en ”anslagstavla”.  
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Samarbete och kontakter  

 

Nordisk Sangerforbund  
 

Styrelsen för NSF höll sitt årsmöte 11.5.2018 i Helsingfors. Styrelsen beslöt att avsluta NSF’s 

verksamhet i dess tidigare format och övergå till ett projektbaserat presidieformat. Det vill säga 

NSF som organisationsnamn bibehålls och dess uppgift är att arrangera Nordisk Baltisk 

Körfestival (NBKF) med jämna mellanrum. Arrangemangsansvaret för NBKF roterar mellan 

medlemsländerna; ordföranden och styrelsen kommer alltid från det i tur varande 

arrangörslandet. Det uppbärs ingen årlig medlemsavgift i NSF. 

Finlands svenska sång- och musikförbund  
 

Ordförande Hasse Lillkull deltog i möten och seminarier som FSSMF anordnade. 

Förbundsdirigent Henrik Wikström representerar FSM i FSSMF:s musikutskott.  

FSSMF har under 2018 fortsatt arbetet med att utveckla medlemsregistret för körerna, 

ensemblerna, förbunden och centralförbundet. Det gamla registerprogram som FSSMF använt, 

Membra, har nu ersatts av ett program som levererats av Webbhuset. Alla FSM:s körer är sedan 

maj 2018 anslutna till det nya medlemsregistret, som betjänar FSSMF och bl.a. bidrar till 

administreringen av medlemsavgifter samt utskickandet av förbundets tidskrift Resonans. 

Projektkoordinator för FSM har varit Thomas Höglund från WSG. FSM upprätthåller tillsvidare 

parallellt  sitt eget interna registersystem för körerna vilket skall kunna koordineras med FSSMF:s 

nya register.  

Principer för behandling av personuppgifter som ingår i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 

tillämpas på det nya registret från och med 25.5.2018. Tom Österlund har av FSM:s styrelse 

utsetts till FSM:s ansvarsperson för medlemsregistret. Medlemskörerna skall godkänna 

registerföringen, i konsekvens med GDPR:s bestämmelser. Tom Österlund ombersörjer detta. 

FSSMF:s Sångfest arrangeras i Helsingfors 10-13.6.2021 och planeras aktivt under ledning av 

Kari Turunen. FSSMF räknar med ca 2.000 deltagare, 100 körer och 10 orkestrar. Plock ur 

programmet: Profilering av det finlandssvenska - Finlandssvensk parad på söndagen. We are 

Voice - storkör med kompband/orkester + några solister. Arrangemanget skall utgöra en del av 

Helsingforsdagen (lördag) vilket skulle ge även FSM en stor möjlighet att få genomslag och 

marknadsföring till den breda allmänheten. Sångfestöppningen sker på domkyrkans trappa. 

Konsert inne i Domkyrkan. Tanken är att musiken skall vara a'capella-betonad enligt principen: 

enklare sånger men bra. 4 kategorier, till exempel en folkvisa, en klassiker (i stil med Vid Milan), 

någonting estetiskt nytt eller bara nytt, någonting annorlunda (It's Raining Men). 

Specialförbundskonserten på fredag har egen repertoar  som  bestäms av musiknämnden. 

Sångfestmöten arrangeras med alla involverade med start 09/2018. Syftet med sångfestmötena 

är att alla skall få säga sitt angående sångfestarrangemangen, på förhand.  
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Suomen Mieskuoroliitto  
 

FSM:s och broderförbundet SMKL:s samarbete med ledningsträffar fortsatte. En ledningsträff 

ordnades den 11.4.2018 där ordförande Hasse Lillkull representerade FSM. Projektet MK200 

som beskrivits ovan kommer att intensifiera samarbetet mellan de två förbunden. 

Hasse Lillkull är också medlem i SMKL’s Madetoja körtävlings projektgrupp och deltar i dess 

möten. Madetoja körtävlingen hålls i april 2020 i Helsingfors. 

 

Martin Wegelius-institutet  
 

FSM är konstituerande medlem i MWI och har därför en stadgeenlig uppgift att delta i institutets 

årsmöten. Leif Nystén är ordförande i MWI på FSM’s mandat med Hasse Lillkull som hans 

suppleant. Under 2018 har styrelsen under sina möten förberett och godkänt en 

förvaltningsreform som kräver ändring av stadgarna. FSM:s styrelse har godkänt de nya 

stadgarna som sedermera även Patent- och Registerstyrelsen har godkänt. Hasse Lillkull innehar 

en av styrelseplatserna i det nyinstiftade förvaltningsrådet. 

 

Stödet  
 

Förbundets understödsförening har fortsättningsvis i hög grad stött verksamheten. Kännbara 

bidrag bland annat till mästarsångs- och stamrepertoarinspelningarna bidrog i till att olika projekt 

gick att genomföra. Som ordförande fungerar fortsättningsvis Gilbert Appelgren. 

 

Uppvaktningar 2018  
   

Sällskapet Muntra Musikanter firade 140-årsjubileum den 24.3.2018, och uppvaktades av 
förbundsordförande Hasse Lillkull. 
 
Akademiska Sångföreningen firade högaktningsfulla 180 år den 14.4.2018 med solenn akt, 
konsert på Musikhuset samt bankett på restaurang Paasitorni. FSM var rikligen representerat i 
jubileumskören och på banketten. Förbundsordförande Hasse Lillkull lyckades med 
konststycket att leverera FSM:s hälsning på solenna akten och därefter fatta ordförandeklubban 
på FSM:s förbundsmöte. Av förekommen anledning var såväl ordförande som 
förbundssekreteraren iförda frack under förbundsmötet, eftersom jubileumskonserten stundade 
kort efter förbundsmötet. 
 
Närpes Manskör firade sitt 40 års-jubileum i maj 2018. Ett antal sångarbröder premierades med 
FSM:s utmärkelsetecken, se närmare i kapitlet om utmärkelser nedan. 
 
Runebergskören firade sitt 95-årsjubileum i den egna kretsen den 29.9.2018 med fest och 
skivrelease, en CD-skiva med Borgå-anknuten musik hade inspelats i juni 2018. 
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Den 27.10.2018 firade Sibbo Sångarbröder sitt 80-årsjubileum, varvid ett antal sångarbröder 
premierades med FSM:s utmärkelsetecken. Se närmare i kapitlet om utmärkelser nedan. 
 

Kristinestads Manskörs (KMK) 90-års jubileum firades den 17.11.2018 med en jubileumskonsert 
samt bankett. FSM:s hälsning framfördes av förbundsordförande Hasse Lillkull samt 
förbundsdirigenten Henrik Wikström. Även ett stort antal representanter för FSM:s 
medlemskörer deltog, eftersom samma veckoslut hade vikts för FSM Forum vid Lappfjärds 
Folkhögskola. Ett antal utmärkelser med FSM:s tecken utdelades. Se närmare i kapitlet om 
utmärkelser nedan. 
 
KMK hade genomfört en kompositionstävling med text från Kurt Högnäs dikter med anledning 
av jubileet. 24 bidrag mottogs, varav de tre första premierades Det vinnande bidraget 
framfördes av KMK på 90-årsjubileumskonserten. Pristagare: Första pris, Redan upphör dagen 
(diarienummer 3) Sign. Max 75, alias Niels Burgmann, Helsingfors. Andra pris, Det finns en 
enda väg (diarienummer 18) Sign. Pojken, alias Samuli Saarela, Imatra. Tredje pris, Ödegård 
(diarienummer 5) Sign. Nicolaus, alias Niels Burgmann, Helsingfors. 

 

Utmärkelser år 2018 

Hederstecknet  tilldelades Gilbert Appelgren vid  förbundsmötet 14.4.2018. 

 

Miniatyrfanan  
 

Lars-Olof Björkell, Sibbo Sångarbröder, 27.10.2018. 
 

Förtjänstmärket 

 
Kent Rosenback, Kristinestads Manskör, 14.4.2018. 

Ralf Sandbacka, Gamlakarleby Manskör, 14.4.2018. 

Bengt Jossfolk, Närpes Manskör, 15.4.2018. 

Kurt Krook, Närpes Manskör, 15.4.2018. 
 

Förbundsmärket 
 

  

Stefan Guldén, Närpes Manskör, 15.4.2018. 
Johan Sjöberg, Närpes Manskör, 15.4.2018. 
Roland Bergholm, Sibbo Sångarbröder, 27.10.2018. 
Georg Löfman, Sibbo Sångarbröder, 27.10.2018. 
Leo Martin, Sibbo Sångarbröder, 27.10.2018. 
Bo-Christer Oljemark, Sibbo Sångarbröder, 27.10.2018.  
Johan Sjöberg, Sibbo Sångarbröder, 27.10.2018.  
Martin Ylöstaro, Sibbo Sångarbröder, 27.10.2018. 
Stefan Rosendahl, Kristinestads Manskör, 17.11.2018. 
. 
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Mästarsångarmärket   
 

377 Stefan Kalmer Mariehamns Kvartetten 
378 Otto Lindén  Brahe Djäknar 
379 Peik Nordström Brahe Djäknar 
380 Andreas Näsman Brahe Djäknar 
381 Walter Stål  Brahe Djäknar 
382 Jan Otto Andersson Åbo Sångarbröder Musices Amantes 
383 Yrjö Salomaa Wasa Sångargille  
384 Jouko Helin  Wasa Sångargille 
385 Börje Sjöblom Wasa Sångargille 
386 Johan Nyman Akademiska Sångföreningen 
387 Philip af Hällström Akademiska Sångföreningen 
388 Hannu Kauhanen Akademiska Sångföreningen 
389 Robert Östman Akademiska Sångföreningen 
390 Hasse Lillkull  Muntra Musikanter 
391 Kim Jansson  Mariehamns Kvartetten 
392 Gus Palmqvist Mariehamns Kvartetten 
393 Karl Fagerholm Mariehamns Kvartetten 

 
 

Ekonomi och bokslut  
 

Förbundet har under året erhållit finansiella understöd av undervisningsministeriet via FSSMF 

samt direkt av Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och av Stödet samt av en del 

andra bidragsgivare, vilka alla noteras med största tacksamhet.  

 

Förbundets ekonomi och finanser redovisas närmare i bokslutet för år 2018, som innehåller 

resultat- och balansräkningar, bokslutsnoter, balansjämförelser samt revisionsberättelsen.  

Avslutningsvis  
 

Finlands svenska manssångarförbund vill tillsammans med sina medlemskörer rikta sitt varmaste 

tack till sin publik, alla goda vänner och understödjare av den svenska manskörssången i Finland 

för ett utmärkt samarbete!  

  

TACK!  

 

Helsingfors, den 30 mars 2019, 

 

Styrelsen  


