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Vad är Stödet? 
 
Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och 
manskvartettsången inom detsamma. I praktiken betyder detta att föreningen samlar in medel på olika sätt 
för att sedan kunna dela ut en stor del av dem till ändamål som står den finlandssvenska manssången nära. 
 
På insamlingssidan är de årliga medlemsavgifterna och bidragen från medlemmarna de klart viktigaste 
intäkterna men också gåvor och testamenten från andra donatorer samt försäljning av märken och 
hyllningsadresser utgör betydande intäktskällor. 
 
En stor del av de insamlade medlen placeras långsiktigt på kapitalmarknaden  för att ge avkastning till 
kommande understödsändamål. Men en annan stor del av de insamlade medlen och avkastningen delas 
årligen ut till understöd för manssången, bl.a. dessa: 
 
Kvartetten i Resonans får understöd 
 
Stödets understöd åt manssångarnas egen tidning har i många år varit en mycket viktig förutsättning för 
utgivningen av tidskriften. Numera utkommer ju Kvartetten ingående i Resonans och är härvid inte så dyr 
att utge men behöver i alla fall allt stöd den kan få. Kvartetten upplevs allmänt som en av de mest 
sammanhållande länkarna bland manssångarna och då är det viktigt att utgivningen tryggas även i 
fortsättningen. Det är ett av Stödets viktigaste ändamål. 
 
Nya kompositioner, kvartettsång och andra särskilda ändamål understödes 
 
Under sin 75-åriga verksamhet har Stödet delat ut medel för bl.a. nya kompositioner (Nils Westerholms 
fond), kvartettsånger (Ulf Korsströms fond) samt numera även direkt till körerna (ett tjugotal körer har de 
senaste tio åren fått sammanlagt över 30000 euro). Båda dessa ändamål har uppfyllts t.ex. genom många 
bidrag för arrangemang för manskör av populära stycken. 

 
Medlemskårens betydelse 

 
Stödets över 400 medlemmar utgör stommen i verksamheten. Medlemmarna är till en stor del 
manskorister men det finns också ett betydande antal övriga personmedlemmar, både kvinnor och män. 
Manssångarförbundets medlemskörer har emellertid över 1100 medlemmar, vilka alltså inte alla ännu på 
långt när är medlemmar i Stödet. Medlemsantalet har tyvärr tenderat att minska de senaste åren. Stödet 
hoppas innerligen att alla manskörers korister med vänner och bekanta skulle ansluta sig och 
medelst en årlig rätt blygsam medlemsavgift (10 euro) delta i understödsarbetet. Man kan ansluta 
sig genom en anmälan per telefon eller e-post till ordföranden eller sekreteraren eller genom att 
fylla i en anmälan och sända den till nämnda personer. 
 
Stödet säljer även adressen Toners flykt, som utmärkt lämpar sig för både hyllnings- och 
kondoleansändamål! Adresser kan köpas i manskörerna eller av sekreteraren. 
 
STÖDET GÖR ALLT FÖR MANSSÅNGEN! 
 
Gilbert Appelgren, ordförande 
Eriksberget 2B9, 02400 Kyrkslätt 
Tel. 0500-407078 
gilbert.appelgren@kolumbus.fi 
 
 

Ralf Sandbacka, sekreterare 
Sandbackavägen 154, 68410 Nedervetil 
Tel. 0400-160689 
ralf.sandbacka@luukku.com 
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