Finlands svenska manssångarförbund r.f.

Förbundsmöte
Vårmöte 2012

Protokoll

Tid: 31.3.2012 kl. 14:00
Plats: Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors
Protokoll fört vid Finlands Svenska Manssångarförbund rf.:s vårmöte
i Helsingfors 31.3.2012. Behandlade ärenden:
1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Krister Forssten öppnade mötet med den av Nordisk
Sangerforbund donerade nya ordförandeklubban kl.14:02 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. Tryggve Gestrin och Sebastian Perret
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 (Johnny Nyqvist utan
fullmakt), Ekenäs Manskör (Krister Forssten), Gamlakarleby Manskör (Ralf Sandbacka),
Kronoby Manskör (Ola Känsälä), Kyrkslätts Manskör (Carl-Gustaf Bäck), Manifestum (Jan
Salvén), Mariehamns Kvartetten (John Tallqvist), Sibbo Sångarbröder (Simon
Djupsjöbacka). Sällskapet MM (Tryggve Gestrin), Wasa Sångargilles seniorkör (Tor-Göran
Åsbacka), Åbo Sångarbröder Musices Amantes (Jan-Ola Sunabacka), sammanlagt 11
manskörer representerade. Dessutom närvar styrelseledamöterna Fredrik Johansson och
Hasse Lillkull samt verksamhetskoordinator Gilbert Appelgren.
5. Mötets laglighet och beslutförhet. Ordföranden redogjorde för förutsättningarna för lagligheten
och beslutförheten, varefter han kunde konstatera att förutsättningarna är uppfyllda och att
mötet därmed är lagligt och beslutsfört.
6. Godkännande av föredragningslistan. Mötet godkände föredragningslistan, som utdelats med
kallelsen till mötet.
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7. Föredragning av årsberättelsen, bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande. Sekreteraren
redogjorde för och gick igenom den av styrelsen föreslagna verksamhetsberättelsen för år
2011. Mötet godkände berättelsen med några ändringar, vilka verkställdes omedelbart. Som
ansvarig för skattmästarens uppgifter (verksamhetskoordinator) redogjorde sekreteraren
också för bokslutet för år 2011 och läste upp verksamhetsgranskarnas utlåtande. Han
konstaterade att verksamhetsgranskarna föreslår godkännande av räkenskaperna.
8. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren. Mötet
fastställde det av styrelsen föreslagna bokslutet och beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen och
skattmästaren.
9. Övriga ärenden. Inga övriga ärenden hade presenterats på förhand så att de hade kunnat tas upp
på föredragningslistan enligt stadgarna men ordföranden informerade om att det är möjligt
att diskutera aktuella ärenden efter mötet i samband med det av Stödet arrangerade
eftermiddagskaffet.
10. Mötets avslutande. Ordföranden avtackade mötets deltagare för aktivt mötesdeltagande och
avslutade mötet kl. 14:57.

In fidem
Gilbert Appelgren
Mötessekreterare

Krister Forssten
Mötesordförande

Tryggve Gestrin
Protokolljusterare

Sebastian Perret
Protokolljusterare

Justerat
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