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Protokoll
Innan m<itettilldeladesGilbertAppelgrenett diplom i anledningav att han kallatstill
Hedersmedlemfor sinagedignainsatserFSMtill fromma.Gilberttackadeinnerligtfdr att han kallats
till Hedersmedlem
och sadesig uppskattadet stort.
Arenden
1. Motetsdppnande
HasseLillkull6ppnadeforbundsmOtet
ochonskadeallavdlkomna.
2. Val av ordftirande och sekreteraref<ir m6tet
Till ordforandefor motetvaldesHasseLillkulloch till sekreterare
ChristianLax.
3 . Val av justeringsmdnoch r6strdknaref<irmdtet
Tilljusteringsmdn
och r6strdknare
valdesPeterFlomanoch KentRosenback.
4 . Verkstdllande
av namnuppropoch granskningav fullmakter

p6 m6tetmedfullmakt:
Foljande12 kdrervar representerade
AkademiskaSingforeningenChristianLax
BraheDjdknar
WalterStAhl
Gamlakarleby
Manskor
HarriHagstr6m
Kristinestads
KentRosenback
Manskdr
KyrksltittsManskdr
Hikan Taubert
MariehamnsKvartetten
Kar-JohanAXerfetdt
PargasManskor
Tom Osterlund
Runebergskoren
BSB
PeterFloman
SiillskapetMM
ChristianLax
Wasa56ngargille
ThomasHOglund
WasaS6ngargilles
Seniorkor ThomasHOglund
ASMA
GustavSundstrom
Ndrvarandevar dessutomfoljandepersoner:
HasseLillkull
FredrikJohansson
StigJohansson
HenrikWikstrom
GilbertAppelgren
Hikan Wikman
JacobWaselius

forbundsdirigent,
FSM.Deltogi borjanav m6tet
skattmdstare,
FSM
redaktorf6r Resonans/Kvartetten
BraheDjiiknar

Konstaterande av mcitetslagIiga samman kallande
Konstaterades
att mdtetvar stadgeenligt
sammankallat
och beslutf6rt.
Kallelsehar gdttut permail13.2.2014
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6. Godkdnnandeav f<iredragningslistan
godkiindesutandndringar.
Foredrag
ningslistan
och bokslut samt
7. Foredragningav styrelsensverksamhetsberHttelse
verksamhetsgranskarnaseller revisorernasutlitande gdllandedet senast avsIutade
redovisningsiret
f6r Ar 2013presenterades
av motesordfdrande
Styrelsensforslagtill verksamhetsberdttelse
Manskorvid dess85-6rs
och godkdindes
medtillaggom uppvaktning
av Kristinestads
jubileum.
SkattmdstareGilbertAppelgrenpresenteradestyrelsensf0rslagtill bokslutfor
FOrslaget
redovisningsAret
2013och ldsteupp verksamhetsgranskarnas
berdttelse.
godkdndesutandndringar.
8. Faststdllandeav bokslut och beslut om ansvarsfrihetftir f<irvaltningenunder det
gingna verksamhetsiret
jdvadesig vid faststdllandet
M6tesordforande
av bokslutet.Underledningav Gustav
f6r
Sundstr0mfaststdlldem6tetdet f6relagdabokslutetoch beviljadeansvarsfrihet
g6ngna
verksamhets6ret.
f6rvaltningen
underdet
9. Forslagframstdlldaav styrelseneller medlemsk<ir.Fciratt eft f<irslagfrin medlemsk<ir
fcirf6rbundsmiitetskall det vara inldmnattill
skall kunna upptas pi f<iredragningslistan
styrelsen senast tre (3) veckor f6re m<itet.
Ingaforslagharframstdllts
av medlemsk6rerna.
10.Beslut om eventuelljusteringav det l<ipandeirets verksamhetsplan,-budgetoch
medlemsavgiftersamt faststdllandeav fciljandeirs verksamhetsplan,-budgetoch
medlemsavgifter
presenterade
forslagtill n6grajusteringar
av verksamhetsplanen
Mdtesordf6rande
styrelsens
faststdlla
f6r 612014och mdtetbeslutade
dessadndringar.
fdr hr 2014.
M6tetbeslutadedvengodkdnnabudgetenoch medlemsavgifterna
presenterade
fdr 2015,vilkenkunde
forslag
verksamhetsplan
M6tesordf6rande
styrelsens
till
faststdllasefterdiskussion
och en del dndringar.
fdrslagtill budgetfdr Ar 2015.Budgetenbaserarsig
GilbertAppelgrenpresenterade
styrelsens
pi of6riindrademedlemsavgifter,
och 10 europer
d.v.s.5 europer singare i studentkorerna
faststdlldes
enligt
i
medlemskorer.
Budgeten
och
medlemsavgifterna
sdngare 6vriga
styrelsensfdrslag.
presenteradedven styrelsensl6ngsiktsplan
f6r Aren2015-2019till mdtets
Motesordfdrande
kdnnedom.
kringverksamhetsplaner
och budgetar
I sambandmed behandlingen
och diskussionerna
informerades
om fdljandefrigor:
f6r berdkningsgrunderna
av
FSSMFhar 15.3.2014
om dndringar
i principerna
beslutat
bidragentill specialfdrbunden.
FSK och FSDf6r en forhojningom 20 % pd sinaunderstdd.FSMfir ingendirektforh6jningav
sitt bidragmen i stdlleten sdnkningav avgiftenfr6n 5.000till 3.000€ f6r Kvartettens
redigeringoch utgivningi Resonans,vilketkompenserar
uteldmnandet
av sjdlva
bidragsforhOjningen.
(bidragetminskatmed avgiftenfor
FSM fir i sjdlvaverketen forh6jningav nettobeloppet
Kvartetten)pd 40 % jrimf6rtmed hittills.
FSSMF:sforslaggavsi god tid fdr beredningav FSM:sAU och harfaststdlltsav FSM:s
styrelse.
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om
I och med dessanya berdkningsgrunder
f6r man hoppasatt den utdragnadiskussionen
konstatera
att
kan
avslutas
och
fordelningen
mellanspecialf6rbunden
dntligen
av understoden
resultatetfrdn FSM:ssynpunktdr rdtt hyfsat.
FSM:sfdrslag till att aktiverak<irsingeninom skolorna har mottagitspositivtav FSSMF:s
som skullestarta
styrelse.Forslagetgir blandannatut p6 att t.ex.anstdllaen ambulerande,
verksamheten
inomskolornaoch hjiilpadem pAtraven.
F6reslogsatt FSM pd liimpligtsiitt kundepremieraskolkdrer,
som aktiveratsig.
Ekonomiska ansvaretfrir Singartingen
presenterade
MOtesordforande
styrelsenssammanfattning
overprinciperfdr det ekonomiska
De bor
innan
Arrangerande
k6rer
informeras,
de
besluter
ta p6 sig arrangemangen.
ansvaret.
ocksAvetavad det vdntasav dem.
pi korernaoch
Kdrernaskallinteta p6 sig ett ekonomisktansvar,utansl6 ut kostnaderna
f6rblirekonomiskt
deltagarna,si att SAngartinget
sjdlvbdrande.
FSM och St6detkanfrin falltillfallbeslutaom understOd
och dessstorlek.
diskuterafrigan inomstyrelsen,
Besldtsge styrelseni uppdragatt innanndstaf6rbundsmdte
av
med representanter
f6r de fem tidigarearrangorerna
samt anordnaett diskussionstillfiille
och hjdlpakommandearrangdrerpi traven.
S6ngartinget,
f6r att utbytaerfarenheter
Ordforandebes6kerinomkort Runebergskoren
BSB,for att klargorahur ekonominfungerar
f6r SAngartingetinget
2014,samtfdr att foljaupp hur planernaframskrider.
iframtiden,och motetbesldtge styrelseni uppdrag
Diskuterade
arrangemang
S6ngartingenas
att redanf6re ndstairsmote 2015ordnadet diskussionstillfdlle
om
Singartingsarrangemangen
som omndmnsi paragraf10,sistastycket.
11. Val av f<irbundsordf<irande,
som tillika dr styrelsensordfcirande
Pi grund av stadgedndringenl6per administrationensmandatperioderfrin ett
f<irbundsm<ite
till de ftiljande.Se valberedningsbilaga1.
Motetbeslotunderledningav GustavSundstr6matt forliingaordfdrandeHasseLillkulls
mandatperiod
framtillforbundsmotet
2015.
12.Val av ledamdteri styrelseni stdlletf<irde i tur avgiende, med beaktandeav att
medlemskorernasi vitt mcijligtefter hand blir f6retrdddai styrelsenenligt $ 2
mandatperiod
Av ovanndmndorsakbeslotsatt fOrldngade sittandestyrelsemedlemmarnas
framtill respektive
f6rbundsmoten.
KronobyMansk6rharforeslagitatt FredrikH6glunddvertarsluttidenpA ett ir av Ola
Kdnsdldsmandatsom styrelseledamot,
eftersomdenneanh6llitom befrielse.FredrikHoglund
valdestill styrelseledamot
framtill forbundsmotet
2015.
13.Val av vice ordforandesom skall vara en av de sex styrelsemedlemmarna
Av ovanndmndaorsakbeslotsf6rl€inga
viceordfdrandeFredrikJohanssonsmandattill
forbundsmotet
intill2015.
14.Valav tvi (2) vice dirigentersamt 3 - 4 medlemmartill musikndmndenfor
verksamhetsiret
mandatperiod
Av ovan ndmndaorsakbeslotsfdrldngasittandemusiknimndsmedlemmarnas
till forbundsmotet
2015.
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15.Val av tvi (2) verksamhetsgranskareeller en (l) revisor och dennes suppleant,fdr att
granska det ldpande redovisningsirets verksamhetoch rfikenskaper
for 612014Ar valdapAfdregiendeforbundsmote.
Verksamhetsgranskarna
16.Ovrigadrenden
EfterhdstensforbundsmotedA de nya stadgarnagodkdndes,befaradesatt skrivelseni
stadgarnas1$ ...Fdr att ffiruerkliga sitt dndamdl stiider fdrbundet sina medlemskdrer...
Styrelsenhar
kundetolkassi att forbundetkan bli ekonomisktansvarigtfor medlemskdrerna.
behandlatfrigan och fdreslArfdljandeskrivelse:
1$ Fdreningen"FinlandssvenskamanssAngarfdrbund',
som fortsdtterdet Ar 1913stiftade
"FinlandsKvartetts6ngarforbunds"
verksamhetoch traditioner,dr en sammanslutning
av
manskdreri Finlandoch har till uppgiftatt frdmja
registrerade
svensksprAkiga
och bevakadess intressen.Fdr attfdruerkliga sitt dndamCl kan
mansk0rssAngen
utdela
fdrbundet anordnasingfesteroch konserter,grundaforbunds-ellerprojektkdrer,
i samrid med medlemskdrerna
samt bedriva
stipendier,drivafornyelse-och utvecklingsarbete
ett
annandylikverksamhet.Fdreningenshemortdr Helsingforsoch dess redovisningsperiod
kalende16r.
Andringeni de redanfor <ivrigtgodkdndastadgarnagodkdndes.

17.Mdtets avslutande
Hikan Taubertoch Frej
Innanm6tetavslutadesavtackadesavgiendeverksamhetsgranskare
Nyholmmed ett storttackfdr Over25 6rs insatsmed en symboliskg6va.
Mdtetavslutades13.37.
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