Finlands svenska manssångarförbund, FSM
REGLEMENTE FÖR FSM:S UTMÄRKELSETECKEN

Godkänd på styrelsemötet 28.11.2015

Beslut om utdelande av FSM:s utmärkelsetecken till personer eller institutioner görs av förbundsstyrelsen
baserat på medlemskörs eller enskild manssångares ansökan eller på styrelsens eller förbundsmötes
initiativ.
Förbundet bekostar utmärkelsetecknen.

Förbundsmärket, Förtjänstmärket och Miniatyrfanan
För att kunna erhålla Förbundsmärket, Förtjänstmärket eller Miniatyrfanan, skall en sångare kunna verifiera
sina meriter som köradministratör, korist samt andra musikaliska insatser enligt poänglistan nedan.
För att beviljas ett märke av högre rang, måste man ha ett märke av närmast lägre rang.
Poängberäkningen ger ett ledtal som motivering för anhållan, samt som beslutsunderlag för FSM:s styrelse.
Om ett åtagande inte finns uppräknad i listan nedan, bedöms meriten genom att jämföra åtagandets art med
angivna poäng för olika meriter. Körens styrelse följer upp poängutvecklingen för körmedlemmarna och gör
alternativt bekräftar respektive beräkning, som bifogas anhållan.
Man kan inte få ett märke baserat enbart på terminer. Därför beaktas endast 30 terminspoäng vid varje
ansökan. Ett verksamhetsår består av två terminer. Resten av meriterna skall vara administrativa eller övriga
musikaliska insatser.
Då koristen erhållit ett märke nollställs hans meriter och hans nya poängberäkning börjar från 0. Man måste
alltså ha helt nya meriter för att beviljas märke av högre rang.
Meritpoäng erhålls endast för verksamhet inom FSM och dess medlemskörer.

Ansökan
Ansökan skall sändas till FSM:s styrelse senast två månader innan märket skall tilldelas.
Ansökningsblankett med anvisningar finns på FSM:s hemsida.

FÖRBUNDETS UTMÄRKELSETECKEN I RANGORDNING
Förbundet har följande utmärkelsetecken för personer (i stigande rangordning):
1. Förbundsmärket. FBM
FSM:s emblem i silver.
Krav: 50 meritpoäng.
Särbestämmelser:
a. Utan att beakta övriga meriter, tilldelas FBM vid första styrelsemötet åt ny medlem i
förbundsstyrelsen, ifall han inte innehar detta eller annat förtjänstmärke från tidigare.
Då en styrelsemedlem beroende på sin position får FBM, 0-ställs inte hans meriter. Styrelsemedlem
kan tidigast efter 5 år efter tilldelat utmärkelsetecken tilldelas utmärkelsetecken av högre rang,
baserat på personliga meriter.
b. Förbundsmärket kan tilldelas utomstående, som på ett betydelsefullt sätt bistått förbundet eller i
övrigt verkat för manssångens förkovran i landet.
2. Förtjänstmärket, FTM
Förgyllt Förbundsmärke.
Krav: Ytterligare 60 meritpoäng. Korist kan tidigast efter 5 år efter erhållet FBM tilldelas
utmärkelsetecken av högre rang. Särbestämmelse: Förtjänstmärket kan tilldelas som belöning åt
utomstående person, som på ett utomordentligt sätt samarbetat med förbundet.

3. Miniatyrfanan med silverplatta, MF
Utmärkelsen är en miniatyr av förbundets fana på en liten flaggstång och med en numrerad
silverplatta färst vid fanans marmorfot. Som tecken på innehav av Miniatyrfanan bärs en blå rosett
under Förtjänstmärket, MF. Tilldelning av MF förutsätter enhälligt beslut av styrelsen.
Krav: Ytterligare 70 meritpoäng. Korist kan tidigast efter 10 år tilldelas detta utmärkelsetecken av
högre rang.
4. Hederstecknet. HT
Tecknet är en gyllene medalj med FSM:s lyra och ett blått band med silverfärgade kanter.
Krav: Förbundets högsta utmärkelse kan inom förbundet tilldelas person, som är värd förbundets
tacksamhet för en lysande och långvarig insats för finlandssvensk manskörssång in om förbundets
administration eller ute på fältet. Tilldelandet av tecknet förutsätter innehav av minst två utmärkelser
av lägre rang. Tilldelning av HT förutsätter enhälligt beslut av styrelsen.
Särbestämmelse:
Hederstecknet kan tilldelas utomstående personer, vanligen företrädare för andra förbund inom sång
och musik, vilka genom sin verksamhet och sin ställning gynnat och gynnar samarbete med Finlands
svenska manssångarförbund som jämbördig part eller som musikaliskt burit fram förbundet till en
gemensam konstnärlig upplevelse av hög klass.

Utmärkelser som tilldelas samfund
1. Plakett med stämgaffel (graverad och numrerad silverplatta)
Jubilerande manskör inom eller utom förbundet.
Övriga samfund (lägre dignitet).
2. Miniatyrfanan (graverad och onumrerad silverplatta)
Jubilerande manskör inom eller utom förbundet eller samfund.
Övriga samfund (högre dignitet).
Dessutom utdelas Mästarsångarmärket enligt separat reglemente.
Sångfestmedalj med orten för sångfesten samt årtal på silverplåt kan beställas från FSM och levereras
mot ersättning. Närmare information delges innan respektive Sångfest.
Rosett under sångarmärke används beroende på körens interna regler t.ex. enligt följande
rekommendationer:
Blå intill 10 år
Gul 10 år +
Grön 20 år +
Röd 30 år +
FSM tillhandahåller rosetter mot ersättning och de beställs av materialförvaltaren.

Meritpoängen för verksamhet inom FSM:s körer
Ordförande eller dirigent.
Sekreterare, skattmästare.
Styrelse-/musiknämndsledamot, revisor.
Övrig funktionär, som inte hör till styrelsen eller musiknämnden.
(såsom stäm-/notfiskal, klubbhövding, intendent etc. enl. körens kutym).
Projektpoäng

5 p/år
4 p/år
2 p/år
2 p/år
5-1 p/projekt

Tumregler för projektförtjänstpoäng
5 p. Stor personlig arbetsinsats under minst 2 år såsom jubileer, utrikesresor, stora produktioner.
4 p. Stor personlig insats för projekt under ett år. Omfattande resor och motsvarande.
3 p Mera ordinär personlig insats under ett år för t.ex. julkonsertdragare, eller biträdande insats i
större projekt t.ex. inrikesresa.
2 p. För diverse projekt under ett år, eller biträdande insats i större projekt.
1 p. Biträdande insats i projektgrupper.

Godkänd termin enligt körens interna krav minst 60 %.

1 p/termin.
Två terminer per verksamhetsår
max. 30 poäng beaktas per märke.

Krävande solistuppdrag av korist.

1 p/ produktion

Meritpoäng för aktivitet inom förbundet
Ordförande.
Sekreterare, skattmästare.
Styrelse-/musiknämndsledamot, revisor.
Projektansvarig utöver ordinarie syssla.
Deltagit som sångare i utrikesresa (t.ex. Coro Finlandia).
Styrelsemedlem, som innehar annan specifik syssla får poäng för båda.

5 p/år
4 p/år
2 p/år
2-5 p/projekt
2 p/resa

Projektpoäng.
Tumregler för projektförtjänstpoäng som ovan

5-1 p/projekt

Exempel:
Ordf./Dir. 5 år á 5 + godkända terminer 20 á 1 + något projekt/resa 5.
Styrelsemedlem i kör och FSM 6 år á (2+2) +max 30 terminer 30 á 1 + resor (2+4) +projekt 10.
Styrelsemedlem/funktionär 10 år x 2+ godkända terminer 20 t x 1+ projekt/resor 10.
Sångare max. 30t á 1 +diverse funktionärsuppgifter 10 år á 2 eller motsv. projekt
Sångare max. 30 godkända terminer á 1 + Administrativa uppgifter/styrelsemedlem
10 år á 2 + projekt 2 á 4+sekreterare/skattmästare 3 år á 4.

Förbundsmärke och
Förtjänstmärke, förgyllt
FBM och FTM

Rosett: blå, gul, grön och röd

Miniatyrfanan
MF

Hederstecknet
HT

50 p
70 p
50 p
50 p.
70 p

