Finlands svenska manssångarförbund r.f.

Förbundsmöte
Höstmöte 2013
Tid: 09.11.2013 kl. 13.00
Plats: MM Elisabetsgatan 2, Helsingfors

Ärenden
1. Mötets öppnande. Förbundsstyrelsens ordförande Hasse Lillkull öppnade mötet kl. 13:05
och hälsade alla medlemsrepresentanter och övriga närvarande hjärtligt välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Hasse Lillkull valdes till mötets ordförande
och Christian Lax till mötets sekreterare.
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare för mötet. Jan-Ola Sunabacka och Kasper
Sundström 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 11 medlemskörer var
representerade:
Gamlakarleby Manskör
Harri Hagström
Mariehamns Kvartetten
Krister Norrgrann
biträdd av Mikael Lagström
Kyrkslätts Manskör
Håkan Taubert
Wasa Sångargille
Thomas Höglund
Wasa Sångargilles Seniorkör
Thomas Höglund
Manskören Raseborg
Rabbe Johansson
Runebergskören BSB
Fredrik Johansson
Kronoby Manskör
Ola Känsälä
Åbo Sångarbröder Musices Amantes
Jan- Ola Sunabacka
Akademiska Sångföreningen
Kasper Sundström
Sällskapet MM
Henrik Wikström, början av mötet
Närvarande var också Hedersordförande Carl-Johan Lundström samt redaktör och WEBmaster Håkan Wikman.
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.
Kallelse har utgått 18.10.2013
6. Godkännande av föredragningslistan. Mötet godkände föredragningslistan, som utdelats
tillsammans med kallelsen till mötet.
Som extra ärende upptas utnämnande av Gilbert Appelgren till Hedersmedlem.
7. Val av styrelsens ordförande för år 2014. V. ordf. Fredrik Johansson bad om förslag till
ordförande. Nuvarande ordförande Hasse Lillkull föreslogs, fick understöd och valdes
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enhälligt.
Ordförande presenterade styrelsens förslag till val av styrelseledamöter. Följande val
gjordes:
Till ny medlem i styrelsen efter avgående Jan-Ola Sunabacka valdes Tom Österlund från
Pargas.
Till vice ordförande återvaldes Fredrik Johansson.
Hasse Lillkull avtackade Jan-Ola Sunabacka för hans gedigna insats för FSM
8. Val av musiknämndsmedlemmar för år 2014. Ordförande presenterade styrelsens
förslag till val av musiknämndsmedlemmar med respektive uppgifter.
Musiknämnden omvaldes i sin helhet förutom Marina Pettersson, som avgått som dirigent
för sin kör. Vakansen lämnas obesatt.
Musiknämnden för år 2014 är följande:
Medlemmar.
Martin Segerstråle, vicedirigent
Stefan Wikman,
vicedirigent
Sven-Olof Ray
ledamot
Jan- Erik Slätis
suppleant
Roy Stenberg,
suppleant
En ledamotvakans lämnades obesatt
Förbundsdirigenten Henrik Wikström är enligt stadgarna musiknämndens
ordförande.
Styrelsens förslag godkändes enhälligt.
9. Val av verksamhetsgranskare
Enligt nya föreningslagen skall minst en verksamhetsgranskare väljas och en suppleant.
Detta är tillåtet utan att ändra föreningens stadgar. Efter diskussion beslöts att välja två
verksamhetsgranskare och inga suppleanter.
Till verksamhetsgranskare valdes Bengt Rosenqvist, Helsingfors och Jens Westerbladh,
Borgå.
FSM:s administration för år 2014 som beaktar ovan gjorda val framgår i sin helhet i
bilaga 1.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2014.
Uppföljning av verksamhetsplanen för år 2013 samt rekommendationer för
Verksamhetsplanen 2014.
HL presenterade ett sammandrag över de uppgifter styrelsen ålagts i Verksamhetsplanen
för år 2013 samt en uppföljning. Bilaga 2:
Styrelsens förslag till nya stadgar diskuterades korrigerades och godkändes. (efter mötet
har det framkommit att skrivelsen i §1 ” För att förverkliga sitt ändamål stöder förbundet
sina medlemskörer”, kan tolkas så att förbundet stöder medlemskörerna också ekonomiskt.
Styrelsen omförmulerar skrivelsen och denna behandlas på vårmötet 2014. sekr.
anmärkning).
Ett förslag till Långtidsplanering, LTP 5 är under arbete och presenteras på vårens
förbundsmöte. Tanken är att här samla alla planer på lång sikt och utgående från detta
årligen göra en kortare och mera specificerad verksamhetsplan med klar målsättning för
styrelsen.
Långsiktsplanen skickas till körerna för kommentarer och kompletteringar. Tas upp till
behandling på förbundsmötet våren 2014.
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Dirigentskolningen. Det förekommer oklarheter om FSSMF åtar sig att arrangera en
dirigentkurs 2014. HeW utreder. Om HSSMF inte anordnar, så anordnar FSM en i egen
regi 2014. Det finns en stor efterfrågan på dirigentkurser bland förbundets körer.
Mästarsångarmärkets regler och sånger, som fastställts av styrelsen på musiknämndens
förslag, skickas ut till körerna och sätts in på hemsidan samt i Kvartetten
Angående informationen ökas trycket på Kulturhuset att utveckla en konsertkalender,
som också fungerar på FSM: sidor.
Uppgifterna inom styrelsen ses om, så att ansvaret för operativa verksamheten
delegeras till exempel enligt följande:
Sekreteraren
Skattmästaren
Arkivarie och materialförvaltare
Projekt arrangör
Också en annan fördelning kan tänkas enligt styrelsen beslut.
Befattningsbeskrivningar för styrelsemedlemmarna uppgörs av en arbetsgrupp och
presenteras för styrelsen.
Membra haltar fortfarande på förbundsnivå, men lär fungera på föreningsnivå om kodandet
gjorts rätt. FSM fortsätter med att använda sitt gamla system, tills man får bekräftelse på att
Membra fungerar.
Planeras ett format för rapportering av körernas verksamhet, för att sprida information
mellan körerna på vår hemsida. Efter det vi har ett fungerande system åläggs körerna att
uppdatera sina uppgifter kontinuerligt.
Sångartinget i Borgå 2014
Hittills är 16 körer anmälda och 530 sångare, samt 9 kvartetter. Gott om plats i
Konstfabriken. Inkvarteringen räcker till. Alla körer väljer var de vill bo och bokar själva.
Närmare information går inom kort ut till alla körer.
Körer, som deltar i konserten fredagkväll i domkyrkan är: AS, MK, MR, MM och WSB.
Sångfesten i Karleby 2016 Från FSSMF:s håll har det påtalats att Sångfesten svällt ut
med otaliga uppträdanden av separata körer och något bör göras för att krympa tillflödet på
uppträdande körer. FSM har beslutat att körerna uppträder regionsvis samt
studentkörerna tillsammans. Ytterligare sjunger alla körer tillsammans. Alla dessa
uppträdanden sker vid samma tillfälle.
Kryssningen
Kryssningen är 15-16.02.2014 är bokad för 40 personer men endast ca 25 har anmält sig.
Dead line förlängs till 22.11. Anmälningarna sänds ut till körerna för koll.
Under diskussionens gång korrigerades verksamhetsplanen för år 2014 och
godkändes därefter.
Budgeten för år 2014
Ordförande presenterade budgeten för år 2014 som godkändes.
11. Fastställande av årsavgifter för år 2014
Budgetförslaget är uppgjort enligt den i fjol sänkta medlemsavgiften, dvs. 10 €/sångare och
5 €/studentsångare. Medlemsavgifterna bibehålls oförändrade för år 2014 och
godkändes i enlighet med styrelsens förslag.
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12. Övriga ärenden.
Dessa har behandlats i samband med Verksamhetsplanen för år 2014
Behandling av förslag till nya stadgar.
Information om Coro Finlandia VI.
Information om Märkessångerna.
Information om Sångartinget i Borgå.
Information om Sångfesten I Karleby 2016.
Information om kryssning med körernas och FSM:s administration 15.-16.02.14.
13. Extra ärende
Beslut om att utnämna Gilbert Appelgren till Hedersmedlem i FSM
Baserande sig på ett av Krister Forssten utarbetat beslutsunderlag med redogörelse om
GA:s omfattande verksamhet inom FSM, har styrelsen enhälligt beslutat föreslå för
förbundsmötet att Gilbert Appelgren utses till Hedersmedlem. Bilaga 3.
Förslaget godkändes enhälligt
14. Mötets avslutande.
Mötet avslutades 15:10

Hasse Lillkull
mötesordförande

Christian Lax
mötessekreterare

Justerat:

Jan- Ola Sunabacka

Kasper Sundström
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