Finlands svenska manssångarförbund r.f.

Förbundsmöte 2021
Protokoll
Plats: TEAMS virtuellt möte. (Dyniusgränd 1, Karis)
Tidpunkt: 27.3.2021. kl. 13:00

1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 13:03

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötets ordförande valdes förbundsordförande Håkan Björk och till
sekreterare förbundssekreterare Johan Tonberg.

3.

Val av justeringsmän och rösträknare för mötet
Hasse Lillkull (suppleant Mårten Johansson) och Rainer Karvonen.

4.

Verkställande av namnupprop och granskningar av fullmakter
Sammanlagt 19 personer deltog i mötet.
11 körer var representerade genom fullmakt.
Manskören Raseborg
Kristinestads manskör
ÅSMA
Wasa sångargille
Kronoby manskör
Brahe Djäknar

Håkan Björk
Tomas Toivonen
Otto Lindén
Martin Wilhelms
Fredrik Höglund
Mattias Holm

Nykarleby Manskör
Sällskapet Muntra musikanter
Kyrkslätts manskör
Jakobstads sångarbröder
Hangö manskör

Johan Tonberg (JSB)
Hasse Lillkull
Ulf Wikström
Rainer Karvonen
Olle Johansson

Närvarande var även:
Henrik Wikström, förbundsdirigent
Gilbert Appelgren, hedersmedlem
Rabbe Johansson, skattmästare
Tom Lindberg, styrelseledamot
Peter Floman, styrelseledamot
Tommy Käld, Gamlakarleby manskör
Thomas Stendahl, Borgå sångarbröder
Mårten Johansson, Ekenäs manskör

5.

Konstaterande av mötets lagliga sammankallande
Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

6.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

7.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt
verksamhetsgranskarnas eller revisorernas utlåtande gällande det senast
avslutade redovisningsåret
- Håkan Björk föredrog verksamhetsberättelsen för 2020.
- Rabbe Johansson föredrog resultaträkningen och balansräkningen.
- Rainer Karvonen presenterade verksamhetsgranskarnas utlåtande.
Gilbert Appelgren förespråkade en aktivare användning av medel som är
bundna i förbundets värdepapper.
Håkan Björk poängterade att en stark ekonomi ger oss (FSM) möjlighet att
aktivt driva projekt och själva välja vilka projekt vi startar upp.
FSM vill driva sådana projekt som gagnar medlemskörerna möjligast direkt
och vars resultat körerna har nytta av länge. FSM ska ha resurser att
genomföra sådana projekt som de enskilda körerna inte skulle mäkta med. Just
nu har vi många bra projektförslag som väntar på att förverkligas. Projekt som
gagnar medlemskörerna men som kräver medel.

8.

Fastställande av bokslut och beslut om ansvarsfrihet för förvaltningen
under det gångna verksamhetsåret
Förvaltningen gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.

Förslag framställda av styrelsen eller medlemskör.
Styrelsens förslag: Gör tillägg i föreningsstadgarnas paragraf 4 för att
möjliggöra framtida deltagande i förbundsmöten på distans.
Inga övriga förslag tillhandahållna.
Styrelsen förslag om tillägget i stadgarna godkändes.

10.

Beslut om eventuell justering av det löpande årets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter samt fastställande av följande års
verksamhetsplan, - budget och medlemsavgifter.
- Håkan Björk föredrog det löpande årets verksamhetsplan, följande års
verksamhetsplan och långsiktplan.
- Rabbe Johansson föredrog budgeten och styrelsens justeringsförslag.
Budgeten fastställdes med tillägg att styrelsen justerar budgeten enligt
beviljade stöd från finansiärer och projekten som skilda rader.
Verksamhetsplanerna fastställdes
Medlemsavgiften fastställdes oförändrad.
Önskemål från Borgå sångarbröder: 2023 BSB jubileumsår. Önskemål att
sångartinget och jubileumskonsert inte kolliderar.

11.

Val av förbundsordförande som tillika är styrelsens ordförande.
Tomas Toivonen ledde valet av förbundsordförande.
Håkan Björk omvaldes till förbundsordförande.

12.

Val av ledamöter i styrelsen istället för de i tur avgående.
Johan Tonberg omvaldes till styrelseledamot.

13.

Val av viceordförande som skall vara en av de sex styrelsemedlemmarna
Tomas Toivonen omvaldes till viceordförande.

14.

Val av två vicedirigenter samt 3-4 medlemmar till musiknämnden för
verksamhetsåret
- Styrelsen förlänger kontrakt med Henrik Wikström som förbundsdirigent.
- Martin Segerstråle och Stefan Wikman omvaldes till vice dirigenter
- Som musiknämndens ledamöter valdes Krister Norrgrann, Tobias Udd, Teddy
Granroth (ny)
- Styrelsen uttryckte sitt tack för mångåriga insatser av Jan-Erik Slätis.

15.

Val av två verksamhetsgranskare eller en revisor och dennes suppleant.
Rainer Karvonen och Peter Nynäs återvaldes till verksamhetsgranskare.

16.

Övriga ärenden
- Styrelsen har framtagit och godkänt en text som ligger som grund för
Prideflaggning på FSMs sociala medier.
FSM signalerar med Prideflaggningen att alla välkomnas oberoende av
sexualitet, politisk åsikt, religion, funktionsvariation eller etnicitet. FSM
godkänner inte hat, diskriminering eller andra olagligheter. FSM vill inte
utesluta någon utan ser mångfalden som en rikedom vi ska ta vara på.
- FSSMFs sång- och musikfest förbereds till 2022.

17.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 14:37

Håkan Björk
Mötesordförande

Johan Tonberg
Mötessekreterare

Justerat:
Mårten Johansson

Rainer Karvonen

Bilagor:

Budget 2021-2022
Verksamhetsgranskningsberättelse
Balansjämförelse 99-20
Balansräkning 2020
Resultaträkning 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2022 och långtidsplan
Valberedning
Föredragningslista
Paragrafändringsförslag
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