Finlands svenska manssångarförbund r.f.

Förbundsmöte
Höstmöte 2012

Protokoll

Tid: 17.11.2012 kl. 14.00
Plats: Tammerfors svenska samskola, Tammerfors
Protokoll fört vid Finlands svenska manssångarförbund r.f.:s höstmöte å Tammerfors svenska
samskola, Skolgatan 14, Tammerfors
Innan de egentliga höstmötesförhandlingarna vidtog utdelade förbundsordföranden Nordisk
Sangerforbunds förtjänsttecken till R. W. Ahlberg som erkänsla för hans mångåriga och aktiva
handhavande av förbundsdirigentuppdraget samt hans insats som konstnärlig ledare för Finlands
andel i den nordisk-baltiska manssångarfestivalen i Tartu.
Mötesdelegaterna sjöng Sångarfanan kl. 13:59 ledda av förbundsdirigent R. W. Ahlberg
Ärenden
1. Mötets öppnande. Förbundsstyrelsens ordförande Krister Forssten öppnade mötet kl. 12:03
och hälsade alla medlemsrepresentanter och övriga 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 Håkan Taubert
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:
Akademiska Sångföreningen (Christian Lax), Ekenäs Manskör (Krister Forssten),
Gamlakarleby Manskör (Harri Hagström), Hangö Manskör (Henrik Helander), Jakobstads
Sångarbröder (Leif Liljekvist), Kristinestads Manskör (Kent Rosenback), Kronoby Manskör
(Ola Känsälä), Kyrkslätts Manskör (Carl-Gustaf Bäck), Manskören Raseborg (Rabbe
Johansson), Runebergskören BSB (Fredrik Johansson), Sångargillet i Lappträsk (Jan-Erik
Slätis), Sällskapet M M (Christian Lax), Wasa Sångargille (Magnus Stenström), Wasa
Sångargille Seniorkör (Thomas Höglund) och Åbo Sångarbröder Musices Amantes (Nicke
Andersson). Representerade var alltså sammanlagt 15 körer med fullmakt. Närvarande var
dessutom R. W. Ahlberg, Gilbert Appelgren, Hasse Lillkull, Hans Mecklin, Roy Stenberg,
Jan-Ola Sunabacka och Håkan Taubert.
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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 beslutsfört.
6. Godkännande av föredragningslistan. Mötet godkände föredragningslistan, som utdelats
tillsammans med kallelsen till mötet.
7. Val av styrelsens ordförande för år 2013. Ordförande bad om förslag. Ordförande
redogjorde för styrelsens valberedning. Beredningsarbetet hade utförts av Gilbert Appelgren
och Hasse Lillkull understödda av förbundsstyrelsens arbetsutskott. Förslag att utse vice
ordförande Hasse Lillkull till styrelsens kandidat gjordes redan i ett tidigt skede detta år men
vederbörande avböjde p.g.a. arbetsskäl. Beredningen utredde därför även andra alternativ.
Lillkull ställde sig emellertid senare till förfogande p.g.a. att hans arbetsförhinder hade
undanröjts och beredningen kunde därför föreslå honom samt styrelsen enhälligt besluta att
föreslå Lillkull som styrelsens kandidat till ordförandeposten. Förslaget vann understöd och
eftersom inga andra förslag gjordes kunde mötesordförande konstatera att Hasse Lillkull
enhälligt valts till förbundsstyrelsens ordförande för år 2013.
8. Val av styrelsemedlemmar och viceordförande för år 2013. Ordförande presenterade styrelsens
förslag till val av styrelseledamöter:
•

Rabbe Johansson från Manskören Raseborg till styrelseledamot från Västnyland för perioden
2013-15 i stället för Henrik Helander, som önskat avbryta sitt mandat som styrelseledamot

•

Fredrik Johansson från Runebergskören BSB omväljs för perioden 2013-15

•

Thomas Höglund från Wasa Sångargille till styrelseledamot från Sydösterbotten i stället för
Hasse Lillkull för perioden 2013-15

•

Christian Lax från Sällskapet MM till styrelseledamot från Helsingforsregionen för perioden
2013-15 i stället för Sebastian Perret, som redan suttit två tre års perioder

•

Fredrik Johansson till vice ordförande för år 2013

Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

9. Val av musiknämndsmedlemmar för år 2013. Ordförande presenterade styrelsens förslag till val av
musiknämndsmedlemmar med respektive uppgifter:

•

Vice dirigenter (2st). Omvaldes Martin Segerstråle och till ny vice dirigent valdes Stefan
Wikman.
• Medlemmar (2st). Omvaldes Marina Pettersson och till ny medlem valdes Sven-Olof Ray.
• Suppleanter (2st). Omvaldes Jan-Erik Slätis och Roy Stenberg.
• Den av förbundsstyrelsen utsedda nya förbundsdirigenten Henrik Wikström är enligt stadgarna
musiknämndens ordförande.
Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

10. Val av revisorer (2 st) och revisors suppleanter (2 st). Enligt nuvarande lagstiftning kan
verksamhetsgranskare väljas trots att stadgarna stipulerar val av revisorer. Nuvarande
verksamhetsgranskare, Frej Nyholm och Håkan Taubert, Kyrkslätt, omvaldes till
verksamhetsgranskare för år 2013. Anders Finskas, Kyrkslätt, och Kristian Hallbäck, Helsingfors,
omvaldes till suppleanter för verksamhetsgranskarna för år 2013.
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11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2013. Styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget för år 2013 delades ut till alla närvarande. Planerna
presenterades av sekreteraren, som dessutom gick igenom förbundets ekonomi och
preliminär slutrapport om Coro Finlandia V-projektet. Verksamhetsplanen och budgeten för
år 2013 godkändes enligt styrelsens förslag. Budgetförslaget är uppgjort enligt den i fjol
sänkta medlemsavgiften, dvs. 10 e/sångare och 5 e/studentsångare. Förbundsmötet
fastställde verksamhetsplanen och budgeten enligt detta.
12. Bestämmande av årsavgiftens belopp för år 2013. Mötet bestämde årsavgifterna till 10 euro
per sångare i medlemskörerna och 5 euro per sångare i studentkörerna.
13. Övriga ärenden.
•

•

Behandling av rapport från medlemmarnas workshop i september 2012 samt av resultat
av diskussionerna på mötet omedelbart innan höstmötet idag. Mötet kunde konstatera att
den nyss fastställda verksamhetsplanen i väsentlig utsträckning upptar åtgärdsförslagen
från workshop 1.9.2012 varför särskilda beslut gällande diskussionsmötets behandling
av saken inte är av nöden.
Jan-Ola Sunabacka riktade ett stort tack till avgående ordförande Krister Forssten.
Sunabacka konstaterade att förbundet har alla skäl att vara stort tacksamt för Krister
Forsstens alltigenom gedigna insatser och väluträttat värv, vilket Forssten ibland varit
tvungen att uträtta under mycket stressande omständigheter. Krister Forssten svarade
genom att konstatera att förbundsarbetet (för hans del sammanlagt sju år) nog har
inneburit tungt ansvar men att han varit speciellt nöjd med det samarbete som
styrelsegemenskapen har bjudit på. Forssten önskade den nye ordföranden välgång i
hans kommande utmaningar. Hasse Lillkull tackade mötet för förtroendet som i och med
valet visats honom och konstaterade att han eftersträvar förbundets utveckling till det
bästa i största samförstånd med alla som det gäller. Lillkull önskade även hela
styrelsekretsen och speciellt de nya styrelsemedlemmarna välkomna i denna nya
sammansättning. R.W. Ahlberg tackade även för sin tid som förbundsdirigent i
förbundet. Ahlberg valdes första gången till förbundsdirigent år 1999 och har nu alltså
skött uppgiften i över 13 år. Därförinnan verkade han som vice förbundsdirigent i flera
långa repriser. Musik för honom har alltid betytt något man inte kan utföra bara med
”vänstra handen” utan vid musikutövningen bör man alltid förvissa sig om att allt
kunnande, energi och hela hjärtat finns med i utförandet.

14. Mötets avslutande. Ordförande tackade mötesdeltagarna för aktivt deltagande och intensiva
diskussioner. Ordförande avslutade mötet kl. 15:21
In fidem

Gilbert Appelgren
Mötets sekreterare

Krister Forssten
Mötets ordförande

Justerat

Justerat

Carl-Gustaf Bäck

Håkan Taubert
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Protokolljusterare

Protokolljusterare

Bilagor: Kallelse till mötet, föredragningslista, fullmakter.
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