
Finlands svenska manssångarförbund r.f.

Förbundsmöte

Höstmöte 2010 Protokoll
(slutlig version)

Tid: 30.10.2010 kl. 16.00
Plats: Grand i Borgå

Protokoll fört vid Finlands svenska manssångarförbund rf.:s höstmöte
i Borgå, Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå, med början kl. 16:00

Ärenden

1. Mötets öppnande. Förbundsstyrelsens ordförande öppnade mötet kl. 16:15 och hälsade alla 
närvarande hjärtligt välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Krister Forssten valdes till mötets ordförande 
och Gilbert Appelgren till mötets sekreterare.

3. Val av protokollsjusterare och rösträknare för mötet.  Carl-Gustaf Bäck och Tryggve 
Forssell valdes till både protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

4. Verkställande av namnupprop och granskning av fullmakter. Upprop och granskning 
verkställdes av ordförande, varefter han kunde konstatera att följande medlemmar genom 
respektive fullmaktsinnehavare (personnamn inom parentes) var representerade på mötet: 
Ekenäs Manskör (Krister Forssten), Gamlakarleby Manskör (Ralf Sandbacka), Kyrkslätts 
Manskör (Carl-Gustaf Bäck), Manskören Frihetsbröderna (Tryggve Gestrin), Mariehamns-
Kvartetten (Karl-Johan Åkerfelt), Sällskapet Muntra Musikanter (Tryggve Gestrin), 
Runebergskören BSB (Jan-Ola Sunabacka) och Åbo Sångarbröder Musices Amantes 
(Tryggve Forssell). Sammanlagt 8 körer var alltså representerade med fullmakt. Närvarande 
var dessutom Krister Norrgrann från MK.

5. Mötets laglighet och beslutförhet. Ordförande redogjorde för förutsättningarna för 
lagligheten och beslutsförigheten, varefter han kunde konstatera att förutsättningarna är 
uppfyllda och att mötet är lagligt och beslutsförigt.

6. Godkännande av föredragningslistan. Mötet godkände föredragningslistan, som utdelats 
med kallelsen till mötet.

7. Val av ordförande för år 2011. Ordförande bad om förslag. Gjordes förslag med understöd 
att nuvarande förbundsordförande Krister Forssten skulle omväljas. Inga andra förslag 
framkom varför mötesordförande kunde konstatera att han enhälligt hade valts till 
ordförande för 2011. Krister Forssten tackade för förtroendet och konstaterade därutöver sin 
tidsplan för hur han kommer att ställa sig till förfogande för uppgiften framdeles.
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8. Val av styrelsemedlemmar och viceordförande för år 2011. Jan-Ola Sunabacka framförde 
Runebergskörens förslag att Fredrik Johansson skulle väljas till representant för Östnyland. Enligt 
detta och styrelsens förslag valdes följande personer till respektive uppgifter:

• Jan-Ola Sunabacka, ÅSMA, till styrelseledamot från Åboland och Åland för perioden 2011-
13 i stället för Peter Häggblom, som inte ställt sig till förfogande för omval.

•  Fredrik Johansson, Runebergskören, till styrelseledamot från Östnyland för perioden 2011-
12 i stället för Jan-Ola Sunabacka.

• Kurt Haldin, till vice ordförande för år 2011

9. Musiknämndsval. Enligt styrelsens förslag valdes följande personer till respektive uppgifter:
• vicedirigenter (2st). Omvaldes Martin Segerstråle och Karl-Gustaf Sundman.
• Medlemmar (2st). Omvaldes Kjell Knapas och Marina Pettersson.
• suppleanter (2st). Omvaldes Jan-Erik Slätis och Roy Stenberg.
Förbundsdirigenten utses av förbundsstyrelsen och är musiknämndens ordförande.

10. Val av revisorer (2 st) och revisors suppleanter ( 2 st). Jan-Ola Sunabacka föreslog att mötet skulle 
välja auktoriserade revisorer att granska verksamheten men förslaget vann inte vidare understöd. 
Mötessekreteraren föredrog de senaste ändringarna av föreningslagen och information från 
justitieministeriet i ärendet och beslutades härefter att välja verksamhetsgranskare i stället för 
revisorer i enlighet med de nya bestämmelserna. Nuvarande revisorer valdes till 
verksamhetsgranskare, dvs. Frej Nyholm, Raseborg och Håkan Taubert, Kyrkslätt, samt Anders 
Finskas, Kyrkslätt, och Kristian Hallbäck, Helsingfors, till suppleanter för verksamhetsgranskarna.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2011. Verksamhetsplanen genomgicks 
och korrigerades till vissa delar enligt mötets förslag. Skattmästaren presenterade därefter 
förslaget till budget för år 2011. Budgetförslaget är uppgjort med de nuvarande 
medlemsavgifterna som grund, dvs. 13,50 e/sångare och 6,75 e/studentsångare. 
Förbundsmötet fastställde verksamhetsplanen enligt på mötet överenskommen form och 
budgeten enligt av styrelsen föreslagen form.

12. Bestämmande av årsavgiftens belopp för år 2011. Mötet bestämde årsavgifterna till 13,50 
euro per sångare i medlemskörerna och 6,75 euro per sångare i studentkörerna.

13. Övriga ärenden. Inga övriga ärenden hade presenterats på förhand så att de hade kunnat tas 
upp på föredragningslistan enligt stadgarna.

14. Mötets avslutande. Ordförande tackade mötets deltagare för aktivt deltagande och intensiva 
diskussioner. Ordförande avslutade mötet kl. 17:45

Efter att mötet avslutats presenterade Karl-Johan Åkerfelt ett förslag av Mariehamns-Kvartetten 
gällande omorganisering av förbundet att upptas på följande förbundsmöte, dvs. vårmötet 2011.

In fidem Justering

Gilbert Appelgren Krister Forssten
Mötets sekreterare Mötets ordförande

Protokolljusterare Protokolljusterare
Carl-Gustaf Bäck Tryggve Forssell
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Bilagor: Kallelse till mötet, föredragningslista, fullmakter.
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