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Verksamhetsberättelse

2020

1 Ingress
Förbundets åttiofjärde verksamhetsår präglades starkt av COVID-19 pandemin. Flertalet
planerade händelser har blivit inhiberade eller flyttade framåt på grund av pandemin, här kan
nämnas sångartinget i Mariehamn och dirigentkursen i Hangö. Medlemskörernas aktivitet har
jämfört med normalläge varit lågt.
Hasse Lillkull som varit förbundsordförande sedan 2013 avgick och förbundsmötet valde Håkan
Björk till ny förbundsordförande. Tomas Toivonen valdes till viceordförande. Förbundsstyrelsens
sammansättning ändrades även genom att Tom Österlund stod i tur att avgå. Förbundsmötet
invalde Otto Lindén till styrelsen.
Medlemskåren bestod vid utgången av år 2020 av 28 manskörer med sammanlagt 987 sångare.
2019 var medlemsantalet 1101.
Förbundets tidskrift Kvartetten utkom också detta verksamhetsår med fyra nummer som bilaga i
tidskriften Resonans.

2 Förbundsledning, administration och hederspersoner 2020
Namn

Ort

Invald/vald
första
gången

Period

Uppgift

Håkan Björk 4.4.2020 - Karis
Hasse Lillkull -4.4.2020

Ordförande

2020

4.20203.2021

Tomas Toivonen

Lappfjärd

Ledamot, vice
ordförande

2016

4.20193.2022

Peter Floman

Borgå

Ledamot,
projektsekreterare

2016

4.20193.2022

Johan Tonberg

Jakobstad

Ledamot,
förbundssekreterare

2018

4.20183.2021

Tom Lindberg

Helsingfors

2019

4.20193.2022

Olle Johansson

Hangö

Ledamot

2019

4.20193.2022

Otto Lindén

Åbo

Ledamot

2020

4.20203.2023

Styrelsen

Ledamot,

Funktionärer
Tryggve Gestrin

Helsingfors

Materialförvaltare

2015

Tom Lindberg

Helsingfors

Webb-ansvarig

2020

Henrik Wikström

Helsingfors

Förbundsdirigent

2012

4.2017 3.2020

Rabbe Johansson

Raseborg

Skattmästare

2019

2019 -

26.9.2015 2020 -

Musiknämnden
Förbundsdirigenten

Ordförande

Stefan Wikman

Vasa

Vice
förbundsdirigent

2012

4.2020 3.2021

Martin Segerstråle

Åbo

Vice
förbundsdirigent

2017

4.2020 3.2021

Jan-Erik Slätis

Lappträsk

Ledamot

2007

4.2020 3.2021

Tobias Udd

Närpes

Ledamot

2015

4.2020 3.2021

Krister Norrgrann

Mariehamn

Ledamot

2018

4.2020 3.2021

Förbundssekreteraren

Sekreterare

Verksamhetsgranskare
Peter Nynäs

Karis

Verksamhetsgranskare

2020

4.20203.2021

Rainer Karvonen

Jakobstad

Verksamhetsgranskare

2020

4.20203.2021

Carl-Johan Lundström

Helsingfors

Hedersordförande

R. W. Ahlberg

Grankulla

Hedersdirigent

Gilbert Appelgren

Kyrkslätt

Hedersmedlem
Ordf. I Stödet rf

Hederspersoner

3 Stadgeenliga möten samt olika kommittéer och arbetsgrupper
Förbundsmötet 4.4.2020
Förbundsmötet hölls virtuellt med 14 medlemskörer representerade. Mötet behandlade
verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2019 och beviljade ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga. Verksamhetsplanen för 2020 och presenterades och godkändes.
Förbundsordförande, som väljs för ett år, har sedan 2013 varit Hasse Lillkull. Håkan Björk valdes
som ny ordförande för det kommande verksamhetsåret. Otto Lindén invaldes som ny
styrelseledamot efter Tom Österlunds fulla mandatperiod.
Styrelsen
Styrelsen sammankom till 8 möten:
25.1 Helsingfors
4.4 virtuellt
29.4 virtuellt
24.6 virtuellt

15.8 Jakobstad
8.9 virtuellt
27.10 virtuellt
8.12 virtuellt

Styrelsen har under verksamhetsåret tillsatt arbetsgrupper för olika ändamål.
- Arbetsgrupp för Pride-frågor.
- Arbetsgrupp för övervakning, omfördelning och anskaffning av värdepapper.
- Arbetsgrupp för 30-Karat.
Arbetsutskottet (AU)
Arbetsutskottet sammanträdde inte under verksamhetsåret.
Musiknämnden
Musiknämnden sammanträdde inte under verksamhetsåret.
Delegationen för Kurt Björkmans fond
Delegationen består av förbundsdirigenten och förbundsordföranden. Inga utbetalningar har
gjorts från fonden under verksamhetsåret.

4 Verksamheten under året
Förbundet på webben
Förbundet har en webbsida www.manskor.fi där bl.a. styrelseledamöternas och funktionärernas
e-post och andra kontaktuppgifter finns utlagda. På webbsidan finns även reglemente och länk
för ansökning av utmärkelser samt övningsfiler för mästarsångerna.
Mästarsångarsidan har försetts med en funktion för uppföljning av antal besökare, statistiken
börjar från 2021. Styrelsen har utsett Tom Lindberg som webbsidans administratör.
FSM är även aktivt på Facebook. Här kan nämnas att medlemskörerna uppmuntrades att sprida
sina streamade framföranden och inspelningar kring jul. Medlemskörerna har möjlighet att
synliggöra sig genom FSM:s Facebook-sida. Otto Lindén är utsedd som ansvarig för förbundets
sociala medier.
Mästarsångarveckoslut
Ett mästarsångarveckoslut i Jakobstad var planerat i januari, veckoslutet inhiberades på grund av
för lågt deltagarantal.
Mästarsångarveckoslutet 2021 i Karis förbereddes grundligt under 2020 med gemensamma
övningar och utskick till körerna med information om mästarsångarmärket, dess idé och hur
sångprovet utförs.
Dirigentutbildning
En dirigentkurs i FSMs regi i Hangö var planerad. Kursen inhiberades i sista stund på grund av
det snabbt accelererande coronaläget.
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. Resonans och Kvartetten som ingår i den upplevs allmänt som
ett utmärkt informationsmedium för körsångarna.
30-Karat
Enligt förbundsordförande Håkan Björks initiativ har styrelsen börjat förbereda ett treårigt projekt
som ska tillföra 30 nya sånger till FSMs standardrepertoar. Medlemskörerna har ombetts skicka
in förslag på sånger som kunde platsa i repertoaren. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för
projektet, i arbetsgruppen ingår Henrik Wikström, Teddy Granroth, Håkan Björk och Johan
Tonberg.

Uppvaktningar
Inga uppvaktningar gjordes under verksamhetsåret.

Ny medlemskör
GSP Klang från Grankulla anslöt sig som medlemskör till FSM.

5 Samarbete och kontakter
Finlands svenska sång- och musikförbund
Håkan Björk representerar FSM i FSSMFs styrelse. Tomas Toivonen är hans suppleant.
Förbundsdirigent Henrik Wikström representerar FSM i FSSMF:s musikutskott.
FSSMF:s Sång- och Musikfest arrangeras i Helsingfors 2022 och planeras under ledning av Kari
Turunen. Gemensamma övningar har ordnats virtuellt.
Inbandning av stämfiler till Das Grosse Lalula och Uti vår hage finansierades av FSSMF eftersom
dessa sånger ingår i FSMs repertoar under Sång- och musikfesten.
Suomen Mieskuoroliitto
FSM och broderförbundet SMKL har fortsatt samarbeta under 2020. Hasse Lillkull är invald i
projektgruppen för Nordisk-Baltiska manskörsfestivalen och Madetoja-tävlingen som ordnas i
samband med festivalen 26-28.11.2021. (Ursprungligen planerad till april 2020). Projektgruppen
höll 4 möten under 2020.
Nordisk Sangerforbund
NSF sammanträdde inte under verksamhetsåret. Håkan Björk är FSM:s representant i NSF. Antti
Lindqvist fungerar som ordförande åtminstone fram till den Nordisk-Baltiska manskörsfestivalen
och Madetoja körtävlingen i november 2021.
Martin Wegelius-institutet
2018 skedde en större organisationsreform i MWI. Stiftelsen har sedan dess ett förvaltningsråd
som består av representater för de stiftande föreningarna och ledamöter som företräder
musikutbildningen och musiklivet i svenskfinland.
FSM är konstituerande medlem i MWI och har därför en plats i förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet
väljer MWIs operativa styrelse som nu leds av Leif Nystén. Förvaltningsrådets ordförande är Åsa
Gustavsson och Hasse Lillkull är vice ordförande.
Stödet
Förbundets understödsförening har fortsättningsvis i hög grad stött verksamheten. Som
ordförande fungerar Gilbert Appelgren.

6 Utmärkelser år 2020
Hederstecknet - Inget hederstecken utdelades 2020.
Miniatyrfanan – Ingen miniatyrfana utdelades 2020.
Förtjänstmärket – Inget förtjänstmärke utdelades 2020.
Förbundsmärket
Kaj Blomberg, Ekenäs Manskör
Anders Fredriksson, Gamlakarleby manskör
Boers Skog, Gamlakarleby manskör
Lars Junell, Gamlakarleby manskör
Einar Sundblad, Gamlakarleby manskör
Leo Pelo, Gamlakarleby manskör
Evald Kangas, Gamlakarleby manskör
Rolf Prest, Gamlakarleby manskör
Hans Långbacka, Gamlakarleby manskör
Pehr-Göran Kåla, Gamlakarleby manskör
Göran Hägg, Gamlakarleby manskör
Göran Grahn, Gamlakarleby manskör
Håkan Masar, Gamlakarleby manskör
Mästarsångarmärket – Inget mästarsångarmärke utdelades 2020.

7 Ekonomi och bokslut
Förbundet har under året erhållit finansiella understöd av undervisningsministeriet via FSSMF
samt direkt av Svenska Kulturfonden 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 2020, som innehåller
resultat- och balansräkningar, bokslutsnoter, balansjämförelser samt revisionsberättelsen.

8 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!
27 mars 2021
Styrelsen

