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Ingress 
Under förbundets sjuttionionde verksamhetsår kunde verksamhetsplanens mål uppnås. 

Förbundets ledning behölls oförändrad efter förbundsmötet 21.3.2015. Fredrik Höglund valdes till 

styrelseledamot för ytterligare en period, d.v.s. fram till förbundsmötet  2018.  

  

Medlemskåren bestod av 27 manskörer med 1111 sångare (per 30.4.2015) med ett 

medelfödelsedatum på 10.7.1955. Medelåldern är därmed över 60 år. Förbundets tidskrift 

Kvartetten utkom också detta verksamhetsår med fyra nummer som bilaga i tidskriften Resonans.  

Förbundsledning, administration och hederspersoner 2015 
 

Namn Ort Uppgift Invald/vald första gången Period 

Styrelsen     

Hasse Lillkull Kristinestad Ordförande 2009 4.2015-
3.2016 

Fredrik Johansson Borgå Ledamot, vice ordförande 2009 4.2013-
3.2016 

Thomas Höglund Vasa Ledamot, 
förbundssekreterare 

2012 4.2013-
3.2016 

Rabbe Johansson Raseborg Ledamot. Skattmästare 
fr.o.m. 1.7.2015 

2012 4.2013-
3.2016 

Christian Lax Esbo Ledamot, 
projektsekreterare 

2012 4.2013-
3.2016 

Fredrik Höglund Lepplax Ledamot 2014 4.2015-
3.2018 

Tom Österlund Pargas Ledamot 2014 4.2014-
3.2017 

Funktionärer     

Gilbert Appelgren Kyrkslätt Skattmästare, 
hedersmedlem 

1999 4.2015-
1.7.2015 

Ulf-Magnus Stenbock Helsingfors Materialförvaltare 1990-talet 4.2015- 
26.9.2015 

Tryggve Gestrin Helsingfors Materialförvaltare 2015 26.9.2015-
4.2016 

Håkan Wikman Vanda Redaktör 2012 4.2015-
3.2016 

Henrik Wikström Helsingfors Förbundsdirigent 2012 4.2013-
3,2017 
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Musiknämnden     

Förbundsdirigenten  Ordförande   

Samuel Erikson Åbo Vice förbundsdirigent 2015 4.2015-
3.2016 

Jan-Erik Slätis Lappträsk Suppleant 2007 4.2015-
3.2016 

Tobias Udd Närpes Suppleant 2015 4.2015-
3.2016 

Stefan Wikman Vasa Vice förbundsdirigent 2012 4.2015-
3.2016 

Projektsekreteraren  Sekreterare   

Verksamhetsgranskare     

Mikael Forss Karis Verksamhetsgranskare 2015 4.2015-
3.2016 

Jens Westerbladh Borgå Verksamhetsgranskare 2014 4.2015-
3.2016 

Hederspersoner     

Carl-Johan Lundström Helsingfors Hedersordförande   

R. W. Ahlberg Grankulla Hedersdirigent   

 

 

Stadgeenliga möten samt olika kommittéer och 

arbetsgrupper 

Förbundsmötet 21.3.2015 i Karleby 

Förbundsmötet hölls i Karleby med 13 medlemskörer representerade. Mötet behandlade 

verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2014 och beviljade ansvarsfrihet åt de 

redovisningsskyldiga. Verksamhetsplanen för 2016 och långsiktsplanen 2016-2020 

presenterades och godkändes.  

Hasse Lillkull tackade Gilbert Appelgren för hans 15 år långa värv som skattmästare i förbundet 

och överräckte en liten gåva. Gilbert Appelgren har allt sedan han invaldes i styrelsen år 2000 

och även efter avslutat styrelseuppdrag som verksamhetskoordinator, självuppoffrande arbetat 

för förbundets verksamhet då, nu och i framtiden. Hans ackumulerade kunskaper har varit till stor 

nytta för styrelsens och speciellt ordförandenas arbete. Han har initierat och verkställt många 

goda projekt inom förbundet. Man kunde med fog ge honom epitetet Mr FSM. En utförligare 

meritförteckning med beskrivning över Gilberts värv finns som bilaga till protokollet från 

förbundets höstmöte 9.11.2013.  
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Fredrik Höglund valdes till styrelseledamot för ytterligare en 3-års period, d.v.s. fram till 

förbundsmötet 2018. Ingen annan styrelsemedlem stod i tur att avgå.   

 

FSM och Stödet bjöd mötesdeltagarna på lunch. Stödet höll traditionsenligt sitt årsmöte strax efter 

förbundsmötet och bjöd på kaffe med tilltugg åt förbundsmötesdelegaterna. 

Sångartingsdiskussionstillfälle 

Den 18.1.2015 hölls ett diskussionstillfälle angående arrangerande av sångarting. Tillfället hölls i 

Vasa i samband med mästarsångarveckoslutet. Närvarande var representanter för fem 

medlemskörer. Det konstaterades att kärnan i sångartinget är: “Vi sjunger tillsammans, för och 

med varandra “. Diskussionerna behandlade erfarenheter och best practices och en lång lista 

med goda idéer upptecknades. Förbundets och arrangerande körs ansvar klargjordes. Från 

tidigare sångarting har förbundet en hel del material som underlättar den arrangerande körens 

arbete.  

Styrelsen 

Styrelsen sammankom till fyra möten: 6.2.2015 i Helsingfors, 20-21.3.2015 i Karleby, 25.9.2015 

i Ekenäs och 28.11.2015 i Tammerfors.  

Arbetsutskottet (AU) 

Enligt vedertagen praxis ingår ordförande, vice ordförande, sekreteraren och skattmästaren i AU. 

Styrelsen beslöt att från och med november 2014 dela upp sekreterarens uppgifter så att Christian 

Lax fungerar som projektsekreterare och Thomas Höglund som förbundssekreterare. Bägge 

sekreterarna deltar i AU mötena, där med Christian Lax som sekreterare.  

Musiknämnden 

Musiknämnden sammankom två gånger under verksamhetsåret, i Kristinestad den 10.4 och i 

Ekenäs den 26.8. 

Delegationen för Kurt Björkmans fond 

Delegationen består av förbundsdirigenten och förbundsordföranden.  

Förbundets förråd i Gamlas 

Något egentligt kansli finns inte men ett arkiv- och förrådsutrymme finns på adressen 

Gamlasvägen 8 E, 00420 Helsingfors. Stödet understöder förbundet med hälften av hyran mot 

att få disponera en del av utrymmet för sitt arkiv. Förbundets post dirigeras till projektsekreterare 

Christian Lax hemadress. 

Förbundets webbsida 

Förbundet har en webbsida (http://www.kor.fi/start/) där bl.a. styrelseledamöternas och 

funktionärernas mejl- och andra kontaktuppgifter finns utlagda. Webbsidan administreras av 

Kvartettens redaktör Håkan Wikman. 

http://www.kor.fi/start/


Sida 5 av 11 

Verksamheten under året 

FSM Forum 26-27.8.15 

Forum, andra i ordningen, anordnades denna gång på Hotel Sea Front i Ekenäs. Trivsamt ställe 

med goda faciliteter och personligt bemötande. Totalt deltog 28 personer: 11 ordföranden, 6 

dirigenter, 7 FSM-styrelsemedlemmar, 2 musiknämndsmedlemmar, samt 2 gästföreläsare. 

 

Programmet: 

Det nya upplägget för Sångartinget i Vasa presenterades av WSG:s representanter och 

diskuterades. Upplägget var väl genomtänkt och fick understöd av de närvarande. 

Vidareutvecklandet fortsätter utgående från förslaget. Det slutliga förslaget tas upp på nästa 

Forum. 

 

FSSMF:s nya verksamhetsledare Mikael Fröjdö presenterade tankarna kring Sångfesten i 

Karleby 2016 samt programmet och förberedelserna fram till dess.  

Det diskuterades gemensamma övningar inom FSM, noter och andra administrativa frågor. 

Informationsbehovet mellan körerna ventilerades också. Konstaterades att behovet finns, men 

någon klar lösning kom man inte fram till. Thomas Höglund presenterade användandet av Google 

documents, som kan användas inom körernas administration. 

 

Dirigentgruppen gick igenom noterna och partituren för Karlebyrepertoaren. 

 

Sebastian Gripenberg höll ett givande andragande om “Föreningens ordförande och styrelse” och 

berättade om en styrelses uppgifter och ansvarsfrågor. Många frågor ställdes och svar gavs. 

Sebastian Gripenberg tilldelades FSM:s Förbundsmärke.  

 

Mikael Fröjdö berättade om sina tankar kring FSSMF, den aktuella situationen och målsättningen 

på sikt. Han hade många intressanta uppslag och visioner för att uppgradera verksamheten. Även 

Mikael Fröjdö tilldelades FSM:s Förbundsmärke.  

 

Forum befanns igen vara ett bra forum för fria diskussioner mellan ordförande, dirigenter och 

FSM:s administration och ger också en möjlighet att med föredrag och anföranden av såväl 

interna som externa föredragshållare informera om aktuella frågor i anslutning till körernas 

musikaliska och administrativa verksamhet.  

Följande Forum ordnas i Vasa i slutet av september 2016. 
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Projekt och övrig verksamhet 

Coro Finlandia VI till Island 6-11.5.2015 

En ledningsgrupp bestående av Hasse Lillkull, Henrik Wikström och Christian Lax 

(projektadministratör) ansvarade för projektet. I samband med CF V var det 50 man, som 

preliminärt anmälde intresse för CF VI. Kören bestod i slutligt sammansättning av 32 

manssångare i huvudsak från södra Finland och särskilt från Sällskapet MM (10 sångare). De 

Österbottniska körerna representerades denna gång av 4 deltagare.   

 

Repertoaren var omväxlande och nordisk. Resan föregicks av två Kick off-tillfällen: ett i Vasa och 

ett i Helsingfors i januari 2014, samt fyra veckoslutsövningar i Helsingfors. MM ställde gratis sina 

utrymmen till förfogande och Henrik Lindström skötte cateringen.  

 

En avskedskonsert med föregående övning hölls i Kristinestad 10-11.4.2015, där Kristinestads 

Manskör med bravur skötte arrangemangen med konsertplats och efterföljande sitsarrangemang. 

 

Tre isländska körer stod värd för CF VI, Karlakórinn Fóstbræður, Karlakórinn Heimir och Karlakór 

Hreppamanna, med vilka hölls tre gemensamma konserter där förutom CF:s framträdande, även 

värdkörerna deltog med några sånger och därtill sjöngs även några sånger tillsammans. 

Fóstbræður anordnade ett mycket lyckat Get together-tillfälle efter konserten i Reykjavik. I 

Sauðárkrókur arrangerades också en sits efter konserten, men tyvärr med väldigt skralt 

deltagande av värdkören. Konserten i Skalholt var en dagskonsert och det arrangerades inget 

gemensamt samkväm efter den konserten. 

 

CF VI gjorde förutom resan till Sauðárkrókur en exkursion Golden Circle, samt såg sig om i 

Reykjavik 

 

Per Ekström, som sjungit i MK och numera är fast bosatt på Island var till stor hjälp vid 

administrerandet av den lokala servicen, luncher, sitsar, transporter och var framför allt en 

ypperlig guide. Han skötte alla de lokala kontakterna samt alla betalningar av avgifter till de lokala 

operatörerna. 

 

Vädret var för årstiden på Island typiskt, med både hård, kall blåst och en del snöskurar. 

 

Deltagarna upplevde projektet som mycket lyckat och stämningen var hela tiden strålande god 

och avslappnad.  

 

Ett 16-sidors programblad i färg trycktes upp i 700 exemplar, vilket var i överkant, då konserterna 

tyvärr inte var särskilt välbesökta på Island. Ombrytning och tryckning sköttes av Håkan Wikman.  

 

Mikael Lagström skrev detaljerad reseberättelse (Kvartetten 4/2015) kompletterad med bilder av 

Rabbe Slätis. Rabbe Slätis förevigade hela projektet och har samlat fotografier och 

videoinspelningar på en DVD-skiva, som deltagarna har kunnat anskaffa. 

 

En konsertresa företas till Mariehamn 18-20.3.16 som avslutning på ett nästan treårigt projekt. 
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Ekonomin 

Deltagarna betalade själva kostnaderna för resor och logi vid övningsveckosluten, samt därtill 

kostnaderna för konserten i Kristinestad och de kommande kostnaderna för konsertresan till 

Mariehamn. Kostnaden för den enskilde sångaren är därför avsevärd, eller ca 2.100 €. 

 

Understöd: 

Närstående organisationer FSM, Stödet, FSSMF totalt  5200 € 

Externa fonder      7000 € 

Totalt                 12200 € 

 

Följande märken och gåvor utdelades och mottogs under Islandsresan: 

 

Karlakórinn Heimir, Sauðárkrókur 

FSM:s Miniatyrfana samt 1 st. Blå boken nr 250 åt kören 

Förbundsmärket utdelades åt ordförande Gisli Árnarson och dirigent Sveinn Arnar Saemundsson. 

Coro Finlandia mottog 4 st. CD-skivor av Karlakórinn Heimir:s produktion. 

 

Karlakórinn Fóstbræður, Reykjavik Langhotskirkja 

FSM:s Miniatyrfana åt kören 

Förbundsmärket utdelades åt ordförande Ragnar A. Sigurdarson och dirigent Árni Hardarson 

FSM:s Miniatyrfana åt Eythor Edvardsson, Ordförande för Nordisk Sangerforbund och 

värdkörernas kontaktperson på Island. 

 

Henrik Wikström och Hasse Lillkull mottog Islands manssångarförbunds (Samband Islenzka 

Karlakora) hedersmärke. Christian Lax, Henrik Wikström och Hasse Lillkull mottog dessutom 

Karlakórinn Fóstbræður’s 90-årshistorik. 

 

Karlakór Hreppamanna, Skálholtskirkja 

FSM:s Miniatyrfana åt kören 

Förbundsmärken utdelades åt ordförande Helgi Már Gunnarsson och dirigent Edit Molnár. 

Alla Coro Finlanditer fick varsin CD-skiva av Karlakór Hreppamanna. 

 

Övriga 

Finlands ambassadör på Island, Valtteri Hirvonen tilldelades Förbundsmärket. Han var på 

konserten i Reykjavik och deltog på sitsen efteråt med sin fru. Körens turnéarrangör och guide 

Per Ekström tilldelades FSM:s Miniatyrfana. 

 

Slutord 

Fastän erfarenheterna av CF VI och tidigare projekt är goda, bör noga övervägas hur man 

lägger upp följande projekt, för att samla en tillräckligt stor och representativ kör. Beaktas bör 

också att kostnaderna för den enskilde koristen är rätt betydande. Projektkoordinatorns insats är 

helt avgörande för genomförandet resan och arbetsinsatsen är massiv under närmare tre år. 

Tidigare körprojekt har fruar/avec kunnat följa med på körresorna, men inte på CF VI resa till 

Island, vilket även det i viss mån kan ha inverkat negativt på antalet deltagande korister. 
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Dirigentutbildning 

Under 2015 arrangerades ingen dirigentutbildning i FSM.s regi. Vår takorganisation FSSMF 

arrangerade en gemensam dirigentakademi för samtliga körer inom medlemsförbunden. 

Utbildningen lockade dock endast en representant ur FSM:s medlemskörers led. 

Initiativ till att aktivera körsången i skolorna 

För att trygga återväxten och upprätthålla körsångstraditionen i det finlandssvenska kulturlivet 

lade FSM år 2014 fram ett initiativ till FSSMF att aktivera körsången inom de svenskspråkiga 

skolorna i landet. Grundtanken var att starta ett projekt för en eller flera personer genom att 

kartlägga körsångsverksamheten i de svenska skolorna, utreda behoven för en utveckling av 

skolkörsången samt på basen av utredningen skissera upp ett åtgärdsprogram för aktivering av 

körsången. FSM hoppas att man inom projektet skulle fästa speciell uppmärksamhet vid att 

uppmuntra gossar att sjunga i skolkörerna. Hanna Mannerström anställdes som projektledare för 

2015-2016 för gosskörsprojektet och påbörjade kartläggningsarbetet samt med att planera en 

workshop för att driva projektet framåt med utökad verksamheten inom skolor och församlingar 

samt med att ta fram undervisningsmaterial och repertoarförslag.  

Kvartetten 

Förbundets tidskrift har även under det gångna året ingått som bilaga i Resonans och körerna 

med sina sångare som läsare förefaller vara tillfreds med arrangemanget. Fyra nummer utgavs 

under verksamhetsåret och ledarna skrevs av ordförande Hasse Lillkull samt det övriga innehållet 

till stora delar av redaktör Håkan Wikman.  

Samarbete och kontakter 

Nordisk Sangerforbund 

Styrelsen för NSF höll sitt årsmöte 11.4.2015 i Köpenhamn. Gilbert Appelgren deltog i årsmötet 

som representant för FSM.  

Finlands svenska sång- och musikförbund 

Ordförande Hasse Lillkull eller suppleant Gilbert Appelgren deltog i möten och seminarier som 

FSSMF anordnade. Förbundsdirigent Henrik Wikström representerar FSM i FSSMF:s 

musikutskott. 

Suomen Mieskuoroliitto 

FSM:s och broderförbundet SMKL:s samarbete med ledningsträffar fortsatte. En ledningsträff 

ordnades av SMKL. Initiativet till en fortsättning av träffarna ligger nu hos FSM.  

Martin Wegelius-institutet 

FSM är konstituerande medlem i MWI och har därför en stadgeenlig uppgift att delta i institutets 

konstituerande årsmöten. Leif Nystén är ordförande i MWI på FSM’s mandat med Gilbert 

Appelgren hans suppleant.  
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Stödet 

Förbundets understödsförening har fortsättningsvis i hög grad stött verksamheten. Kännbara 

understöd till några medlemskörer bidrog i stor utsträckning till att olika projekt lyckades bra. 

Gosskör 

Hanna Mannerström har grundat en gosskör i Vanda, som uppträdde tillsammans med Kyrkslätt 

Manskör, KyM, på deras julkonsert. Kören söker en lämplig fadderkör bland manskörerna i 

huvudstadsregionen att jobba tillsammans med på en mer permanent basis. 

Uppvaktningar 2015 

FSM uppvaktade Gamlakarleby Manskör på dess 100-års jubileumsmottagning den 4.1.2015 i 

Karlebys stadshus. Fredrik Höglund framförde förbundets hyllning till jubilaren och överräckte en 

bukett. Senare vid körens jubileumskonsert 21. mars 2015 i Snellmanssalen överräckte Hasse 

Lillkull förbundets  diplom och vid efterföljande bankett utdelades utmärkelser.  

  

Fredrik Höglund uppvaktade också Jakobstads Sångarbröder på dess 100-års 

jubileumsmottagning i Campus Allegro med förbundets diplom.  

  

Kronoby Manskör firade 70-års jubileumsfest 18.4.2015. Fredrik Höglund uppvaktade med 

förbundets diplom. 

Utmärkelser 

Hederstecknet 

Sven-Olof Ray, Kronoby Manskör 

Hedersdirigent 

Ingen hedersdirigent valdes år 2015.  

Hedersmedlem 

Ingen hedersmedlem valdes år 2015.  

Miniatyrfanan 

Bo-Erik Ekman, Wasa Sångargille 

Harri  Hagström, Gamlakarleby Manskör 

Ulf-Magnus Stenbock, Manskören Frihetsbröderna 

Eythor Edvardsson, Fostbraedur, ordf. för Nordiska manssångarförbundet 

Per Ekström, Turnéadministratör Island/Åland 

Karlakór Hreppamanna 

Karlakórinn Fostbraedur 

Karlakórinn Heimir 
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Förtjänstmärket 

Karl Gustav Sundman, Gamlakarleby Manskör 

Börje Sjöblom, Wasa Sångargille 

Roger Mattbäck, Wasa Sångargille 

Stig-Gustav Forsbacka, Wasa Sångargille 

Förbundsmärket 

Alf Blomqvist, Kronoby Manskör 

Arni Hardarson, Karlakórinn Fostbraedur 

Bo Bjondahl, Kronoby Manskör 

Edit Molnár, Karlakór Hreppamanna 

Gisli Árnarson, Karlakórinn Heimir 

Helgi Már Gunnarsson, Karlakór Hreppamanna 

Lars-Erik Skuthälla, Kronoby Manskör 

Marcus Söderström, Jakobstads Sångarbröder 

Matts-Johan Thylin, Gamlakarleby Manskör 

Mikael Fröjdö, FSSMF 

Ragnar A. Sigurdarson, Karlakórinn Fostbraedur 

Rainer Karvonen, Jakobstads Sångarbröder 

Sebastian Gripenberg, Svenska folkskolans vänner 

Sveinn Arnar Sæmundsson, Karlakórinn Heimir 

Sven Erik Norrgård, Wasa Sångargille 

Valtteri Hirvonen, Finlands ambassadör på Island 

 

Nordisk Sangerforbund tilldelade Gilbert Appelgren sitt hederstecken.  

 

Mästarmärken 

Förbundet organiserade 17-18.1.2015 ett mästarsångarveckoslut i Vasa. Under veckoslutet 

deltog 32 sångare i sångskolning ledd av Mikael Pennanen-Dahlbäck och övningar i grupper 

ledda av dirigenterna Henrik Wikström och Martin Segerstråle. På lördagen ordnades en 

välklingande sits där deltagarna också fick öva mästarmärkessångerna. Följande 20 sångare 

tilldelades mästarsångarmärket: 

 

Mikael Pennanen-Dahlbäck,  Akademiska Sångföreningen 

Thomas Höglund,   Wasa Sångargille 

Björn Hagman,   Wasa Sångargille 

Guy Svanbäck,   Wasa Sångargille 

Kim Westerlund,   Wasa Sångargille 

Tage Neuman,  Wasa Sångargille 

Andreas Lawast,   Wasa Sångargille 

Ralf Pousar,    Sällskapet MM 

Lars-Axel Lindberg,   Sällskapet MM 

Christer Lindberg,   Sällskapet MM 

Mats Andersson,   Sällskapet MM 
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Peter Häggblom,   Åbo Sångarbröder Musices Amantes 

Tryggve Gestrin,   Sällskapet MM 

Martin Segerstråle,   Åbo Sångarbröder Musices Amantes 

Henrik Wikström,   Sällskapet MM 

Niklas Björkman,   Wasa Sångargille 

Sami Turpeinen,   Runebergskören BSB 

Mikael Lagström,   Mariehamns Kvartetten 

Peter Holmqvist,   Mariehamns Kvartetten 

Tom Björkman,   Mariehamns Kvartetten 

Ekonomi och bokslut 
Förbundet har under året erhållit finansiella understöd av undervisningsministeriet via FSSMF 

samt direkt av Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och Stödet samt av en del andra 

bidragsgivare, vilka alla noteras med största tacksamhet. 

Bidragsgrunderna för FSSMF:s understöd justerades 2014 så att det nu råder status quo mellan 

specialförbunden FSM, FSD och FSK på basen av vardera förbunds medlemsantal.  

FSM:s avtalsavgift för utgivandet av Kvartetten justerades samtidigt ned med 40%. 

 

Förbundets ekonomi och finanser redovisas närmare i bokslutet för år 2015, som innehåller 

resultat- och balansräkningar, bokslutsnoter, balansjämförelser samt revisionsberättelsen. 

Avslutningsvis 
Finlands svenska manssångarförbund vill tillsammans med sina medlemskörer rikta sitt varmaste 

tack till alla goda vänner och understödjare av den svenska manskörsången i Finland för det 

bästa samarbete! 

 

TACK! 

 

 

 

Mars 2016 

 

Styrelsen 


