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Finlands svenska manssångarförbund r.f.
Förbundsmöte 2015 - Protokoll
Tid:
21.3.2015 kl. 13:00
Plats:
Donnerska skolan, 
Banergatan 35, Karleby
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän och rösträknare för mötet
4. Verkställande av namnupprop och granskning av fullmakter
5. Konstaterande av mötets lagliga sammankallande
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt
verksamhetsgranskarnas eller revisorernas utlåtande gällande det senast avslutade
redovisningsåret
8. Fastställande av bokslut och beslut om ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna
verksamhetsåret
9. Förslag framställda av styrelsen eller medlemskör. För att ett förslag från medlemskör
skall kunna upptas på föredragningslistan för förbundsmötet skall det vara inlämnat till
styrelsen senast tre (3) veckor före mötet.
10. Beslut om eventuell justering av det löpande årets verksamhetsplan, budget och
medlemsavgifter samt fastställande av följande års verksamhetsplan, budget och
medlemsavgifter
11. Val av förbundsordförande som tillika är styrelsens ordförande
12. Val av ledamöter i styrelsen i stället för de i tur avgående, med beaktande av att
medlemskörerna så vitt möjligt efter hand blir företrädda i styrelsen enligt § 2 i stadgarna
13. Val av vice ordförande som skall vara en av de sex styrelsemedlemmarna
14. Val av två (2) vice dirigenter samt 3  4 medlemmar till musiknämnden för
verksamhetsåret
15. Val av två (2) verksamhetsgranskare eller en (1) revisor och dennes suppleant för att
granska det löpande redovisningsårets verksamhet och räkenskaper
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande
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1. Mötets öppnande
Hasse Lillkull öppnade mötet kl. 13:03 och önskade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Hasse Lillkull och till sekreterare Thomas Höglund.

3. Val av justeringsmän och rösträknare för mötet
Till justeringsmän och rösträknare valdes Håkan Taubert och Kent Rosenback.

4. Verkställande av namnupprop och granskning av fullmakter
18 personer var närvarade. Följande 13 medlemskörer var representerade med fullmakter:
Akademiska Sångföreningen
Gamlakarleby Manskör
Jakobstads Sångarbröder
Kristinestads Manskör
Kronoby Manskör
Kyrkslätts Manskör
Pargas Manskör
Runebergskören BSB
Sällskapet MM
Terjärv Manskör
Wasa Sångargille
Wasa Sångargilles seniorkör
Åbo Sångarbröder Musices Amantes

Rasmus Kurtén
Lars Junell
Sixten Björklund
Kent Rosenback
Fredrik Höglund
Håkan Taubert
Tom Österlund
Fredrik Johansson
Hasse Lillkull
Vilhelm Dahlvik
KarlMagnus Stenström
KarlMagnus Stenström
Gustav Sundström

Närvarande var även följande personer:
Thomas Höglund
Gilbert Appelgren
Kurt Haldin
Leif Liljekvist

5. Konstaterande av mötets lagliga sammankallande
Möteskallelsen gick ut per epost 13.2.2015 och materialet skickades 7.3.2015. Mötet
konstaterades lagenligt sammankallat och därmed beslutfört.

6. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes utan ändringar.
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7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt
verksamhetsgranskarnas eller revisorernas utlåtande gällande det senast
avslutade redovisningsåret
Ordföranden presenterade kort styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2014 och mötet
godkände denna utan ändringar. Skattmästare Gilbert Appelgren presenterade styrelsens
förslag till bokslut för år 2014 och läste upp verksamhetsgranskarnas revisionsrapport .
Hasse Lillkull tackade Gilbert Appelgren för hans 15 år långa värv som skattmästare i förbundet
och överräckte en liten gåva. Gilbert Appelgren har allt sedan han invaldes i styrelsen år 2000
och även efter avslutat styrelseuppdrag som verksamhetskoordinator, självuppoffrande arbetat
för förbundets verksamhet då, nu och i framtiden. Hans ackumulerade kunskaper har varit till
stor nytta för styrelsens och speciellt ordförandenas arbete. Han har initierat och verkställt
många goda projekt inom förbundet. Man kunde med fog ge honom epitetet 
Mr FSM
.
En utförligare meritförteckning med beskrivning över Gilberts värv finns som bilaga till
protokollet från förbundets höstmöte 9.11.2013. (sekr. anmärkning)

8. Fastställande av bokslut och beslut om ansvarsfrihet för förvaltningen
under det gångna verksamhetsåret
Bokslutet fastställdes och förvaltningen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

9. Förslag framställda av styrelsen eller medlemskör. För att ett förslag från
medlemskör skall kunna upptas på föredragningslistan för förbundsmötet
skall det vara inlämnat till styrelsen senast tre (3) veckor före mötet.
Inga förslag hade framställts av medlemskörerna.

10. Beslut om eventuell justering av det löpande årets verksamhetsplan,
-budget och medlemsavgifter samt fastställande av följande års
verksamhetsplan, -budget och medlemsavgifter
Ordföranden presenterade kort det löpande årets verksamhetsplan. Inga ändringar gjordes i
den. Ordföranden presenterade styrelsens uppdaterade förslag till verksamhetsplan för år 2016
och den godkändes. Även styrelsens långsiktsplan 20162020 presenterades till mötets
kännedom. Verksamhetsplan för 2015 och 2016, samt långsiktsplanen finns som bilaga 1, 2,
respektive 3.
Gilbert Appelgren presenterade styrelsens förslag till budget för år 2016 samt förslag till
ändringar i budgeten för år 2015. Mötet godkände dessa, se bilaga 4.
FSM firar 80årsjubileum år 2016 och i enlighet med tidigare beslut, firas jubelåret i arbetets
tecken. FSM har från tidigare år avsatt 15 000 € i budgeten för att fira jubileumsåret och
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styrelsen har på initiativ av ordföranden beslutit att den reserverade summan delas ut till
medlemskörerna i form av bidrag för röstcoachning. Bidraget kan sökas för röstcoachning som
körerna arrangerar under jubileumsåret till ett belopp uppgående till maximalt 15 € per
deltagande korist.
Medlemsavgifterna beslöts hållas oförändrade, dvs. 5 euro per sångare i studentkörerna och 10
euro per sångare i övriga medlemskörer.
Gilbert Appelgren informerade om att FSM och Stödet gemensamt tillsatt en arbetsgrupp
bestående av respektive föreningars ordförande och sekreterare för att planera ett närmare
samarbete föreningarna emellan. Resultatet av planeringen presenteras på nästa års
förbundsmöte.

11. Val av förbundsordförande som tillika är styrelsens ordförande
Hasse Lillkull omvaldes till förbundsordförande fram till förbundsmötet 2016.

12. Val av ledamöter i styrelsen i stället för de i tur avgående, med
beaktande av att medlemskörerna så vitt möjligt efter hand blir företrädda i
styrelsen enligt § 2 i stadgarna
Fredrik Höglund valdes till styrelseledamot för ytterligare en period, d.v.s. fram till förbundsmötet
2018. Ingen annan styrelsemedlem stod i tur att avgå.

13. Val av vice ordförande som skall vara en av de sex
styrelsemedlemmarna
Fredrik Johansson återvaldes till vice ordförande.

14. Val av två (2) vice dirigenter samt 3 - 4 medlemmar till musiknämnden
för verksamhetsåret
SvenOlof Ray avgick från musiknämnden. Samuel Erikson valdes att ersätta Martin Segerstråle
som medlem och vice dirigent i musiknämnden. Tobias Udd valdes att ersätta Roy Stenberg.
Stefan Wikman omvaldes som vice dirigent och JanErik Slätis omvaldes som medlem i
musiknämnden.

15. Val av två (2) verksamhetsgranskare eller en (1) revisor och dennes
suppleant för att granska det löpande redovisningsårets verksamhet och
räkenskaper
Jens Westerbladh återvaldes och Mikael Forss valdes in som ny verksamhetsgranskare.

16. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

17. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 14:47.
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In fidem:

Hasse Lillkull
Ordförande

Thomas Höglund
Sekreterare

Justerat:

Håkan Taubert

Kent Rosenback

