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  Förbundsmöte 
 
 

Vårmöte 2010     Protokoll 
 
 
Tid: 27.3.2010 kl. 13:30 
Plats: Hotell Holiday Inn i Tammerfors 
 
 
Protokoll fört vid Finlands Svenska Manssångarförbund rf.:s vårmöte 
i Tammerfors 27.3.2010 kl. 13:30 
 
 
 
 
 

1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Krister Forssten öppnade mötet kl.13:30 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 protokolljusterare och rösträknare för mötet.   Tryggve Gestrin och Tor-Göran 
Åsbacka 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 (John Tallqvist), Brahe 
Djäknar (Benny Salo), Ekenäs Manskör (Krister Forssten), Manskören 
Frihetsbröderna (Tryggve Gestrin), Gamlakarleby Manskör (Ralf Sandbacka), Hangö 
Manskör (Henrik Helander), Kristinestads Manskör (Kent Rosenback), Kyrkslätts 
Manskör (Håkan Taubert), Lappfjärds Manskör (Kent Rosenback), Sällskapet MM 
(Tryggve Gestrin), Wasa Sångargille (Tor-Göran Åsbacka), Wasa Sångargille 
Seniorkören (Tor-Göran Åsbacka), Åbo Sångarbröder Musices Amantes (Jan-Ola 
Sunabacka). Sammanlagt 13 körer representerade. Dessutom närvar 
styrelseledamöterna Kurt Haldin och Sebastian Perret och verksamhetskoordinator 
Gilbert Appelgren. 

 
5. Mötets laglighet och beslutförhet. Sekreteraren redogjorde för förutsättningarna för 

lagligheten och beslutsförigheten, varefter ordförande konstaterade att 
förutsättningarna är uppfyllda och att mötet därmed är lagligt och beslutsförigt. 
 

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

 



 

 Finlands svenska manssångarförbund r.f. 

22.4.2010 FSMMötFörb10VåProSV.doc 2 

7. Föredragning av årsberättelsen, bokslut och revisorernas utlåtande. Ordförande och 
sekreteraren redogjorde och gick igenom den av styrelsen föreslagna 
verksamhetsberättelsen för år 2009. Mötet godkände berättelsen med ändringar, vilka 
verkställdes omedelbart. Verksamhetskoordinatorn redogjorde för bokslutet för år 
2009 och läste upp revisorernas utlåtande. Han konstaterade att revisorerna föreslår 
godkännande av räkenskaperna.  

 
8. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren 

(av styrelsen utsedd till verksamhetskoordinator). Mötet fastställde det av styrelsen 
föreslagna och av verksamhetskoordinatorn presenterade bokslutet samt beviljade 
ansvarsfrihet åt styrelsen och skattmästaren (verksamhetskoordinatorn). 

 
9. Övriga ärenden. Ordförande informerade mötet om konceptet för begåendet av 

förbundets 75-års jubileum i Helsingfors i november år 2011. Styrelsen har beslutat 
att sända ut en information denna vårtermin till körerna om konceptet för jubileet med 
begäran av körerna om preliminära anmälningar till jubileet. Föreslogs att brevet sätts 
ut på förbundets webbsajt. 

  
10. Mötets avslutande. Mötets ordförande avtackade mötets deltagare och avslutade mötet kl. 

14:40 
 

 
In fidem 
 
 
 
 
 
 
Gilbert Appelgren    Krister Forssten 
Mötets sekreterare    Mötets ordförande 
 
 
 
 
 
 
Tryggve Gestrin    Tor-Göran Åsbacka   
Protokolljusterare    Protokolljusterare 
 
 
 
Bilagor: 
Kallelse till mötet 
Föredragningslista 
Fullmakter 


