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Ingress
Under förbundets sjuttioåttonde verksamhetsår kunde verksamhetsplanens mål till stora delar
uppnås. Förbundets nya ledning tillträdde efter förbundsmötet 22.3.2014. Fredrik Höglund
övertog sluttiden på ett år av Ola Känsäläs mandat som styrelseledamot, men i övrigt
förlängdes sittande styrelsemedlemmars mandatperiod så som de nya stadgarna krävde.
FSM:s Sångarting ordnades i Borgå den 1012.10.2014.
Medlemskåren bestod av 27 manskörer med 1123 sångare (per 21.11.2014) med ett
medelfödelsedatum på 30.5.1955. Medelåldern är därmed under 60 år. Förbundets tidskrift
Kvartetten utkom också detta verksamhetsår med fyra nummer som en bilaga i tidskriften
Resonans.

Förbundsledning, administration och hederspersoner 2014
Namn

Ort

Uppgift

Invald/vald
gången

första

Period

Hasse Lillkull

Kristinestad

Ordförande

2009

4.20143.
2015

Fredrik Johansson

Borgå

Ledamot, vice of

2009

4.20133.
2016

Thomas Höglund

Vasa

Ledamot,
protokollsekreterare

2012

4.20133.
2016

Rabbe Johansson

Raseborg

Ledamot

2012

4.20133.
2016

Christian Lax

Esbo

Ledamot,
förbundssekreterare

2012

4.20133.
2016

Fredrik Höglund

Lepplax

Ledamot

2014

4.20123.
2015

Tom Österlund

Pargas

Ledamot

2014

4.20143.
2017

Gilbert Appelgren

Kyrkslätt

Skattmästare,
hedersmedlem

1999

4.20143.
2015

UlfMagnus Stenbock

Helsingfors

Materialförvaltare

1990talet

4.20143.
2015

Håkan Wikman

Vanda

Redaktör

2012

4.20143.
2015

Styrelsen

Funktionärer
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Henrik Wikström

Helsingfors

Förbundsdirigent

2012

4.20133,
2017

Musiknämnden
Förbundsdirigenten

Ordförande

SvenOlof Ray

Kronoby

Ledamot

2012

4.20143.
2015

Martin Segerstråle

Åbo

Vice förbundsdirigent

2008

4.20143.
2015

JanErik Slätis

Lappträsk

Suppleant

2007

4.20143.
2015

Roy Stenberg

Kristinestad

Suppleant

2007

4.20143.
2015

Stefan Wikman

Vasa

Vice förbundsdirigent

2012

4.20143.
2015

Förbundssekreteraren

Sekreterare

Verksamhetsgranskare
Bengt Rosenquist

Helsingfors

Verksamhetsgranskare

4.20143.
2015

Jens Westerbladh

Borgå

Verksamhetsgranskare

4.20143.
2015

CarlJohan Lundström

Helsingfors

Hedersordförande

R. W. Ahlberg

Grankulla

Hedersdirigent

Hederspersoner

Stadgeenliga möten samt olika kommittéer och
arbetsgrupper
Förbundet
Förbundsmötet hölls i Tammerfors den 22 mars. Förbundet håller enligt de nya stadgarna
endast ett ordinarie förbundsmöte årligen.
PRH meddelade att de nya stadgarna godkänns till övriga delar förutom skrivningen
avseende flexibilitet, som FSM önskat angående möjligheten att välja styrelseledamöter för
olika långa mandatperioder. Mandatperioderna bör kategoriskt vara lika långa. Däremot tillåts
att frånfallen ledamot ersätts för resterande del av en pågående mandatperiod. Körerna
kontaktades och ingen motsatte sig att stadgarna justeras i enlighet med PRH:s anvisningar.
De justerade stadgarna sändes till PRH för godkännande och de godkändes. Ändringen av

Sida 5 av 10
stadgarnas skrivelse fastställs slutgiltigt på nästa förbundsmöte. De nya stadgarna har
distribuerats och tagits i bruk.

Styrelsen
Styrelsen sammankom till fyra möten: 16.2.2014 ombord på Silja Europa, 2122.3.2014 i
Tammerfors, 1920.9.2014 i Tammerfors och 2122.11.2014 i Helsingfors.

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
protokollsekreterare. Christian Lax deltog i AU som sekreterare.

Musiknämnden
Musiknämnden sammankom två gånger under verksamhetsåret, i Tammerfors samt i Borgå.

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 emellertid till
förbundssekreterare 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.

Verksamheten under året
FSM Forum
Den 1516.2.2014 ordnade FSM en kryssning för FSM:s och dess medlemskörers
administratörer och musikaliska ledningar. Kryssningen kallades för FSM Forum och avses bli
ett återkommande evenemang. Körernas aktiviteter presenterades och det visade sig att de
var överraskande aktiva med konserter och annan verksamhet. Också lokala problem
relaterades, vilket gav en god grund till diskussionerna under Kryssningen. De nya reglerna
för avläggandet av mästarsångarmärket presenterades och det informerades om kommande
dirigentskolningar. Det föreslogs att en samling med programblad, repertoarer etc. kunde
finnas som en del av förbundets webbsida till hjälp för körerna. Rekryteringsmetoder
diskuterades eftersom en stor del av körerna har stigande medelålder. Kryssningen var
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lyckad, men det föreslogs att diskussionerna under kommande liknande tillfällen kunde vara
snävare och behandla ett färre antal frågor.

Befattningsbeskrivningar
För att underlätta styrelsearbetet utarbetade styrelsen befattningsbeskrivningar för
ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, ledamot och förbundsdirigent och
började arbeta enligt dessa på hösten.

Förbundets regioner
Styrelsen uppjorde en lista på regionerna och deras körer för att underlätta styrelsearbetet. I
praktiken är regionerna oförändrade, men ingen lista fanns sedan tidigare. Förbundets 6
regioner och 27 medlemskörer är följande:
Norra Österbotten
Gamlakarleby Manskör
Jakobstads Sångarbröder
Kronoby Manskör
Nykarleby Manskör
Oravais Manskör
Terjärv Manskör

Södra Österbotten
Kristinestads Manskör
Lappfjärds Manskör
Närpes Manskör
Wasa Sångargille
Wasa Sångargilles Seniorkör

Åboland och Åland
Mariehamns Kvartetten
Pargas Manskör
Studentkören Brahe Djäknar
Åbo Sångarbröder Musices Amantes

Helsingfors
Akademiska Sångföreningen
Manskören Frihetsbröderna
Manskören Manifestum
Sällskapet MM

Västra Nyland
Ekenäs Manskör
Hangö Manskör
Kyrkslätts Manskör
Manskören Raseborg

Östra Nyland
Fridolins Sångare
Runebergskören BSB
Sibbo Sångarbröder
Sångargillet i Lappträsk

Förbundsmötet 22.3.2014 i Tammerfors
Förbundsmötet hölls i Tammerfors med 12 körer representerade. Mötet behandlade
verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2013 och beviljade ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga.Verksamhetsplanen för 2014 och långsiktsplanen 20152019
presenterades och godkändes.
Förbundsmötet valde Fredrik Höglund att överta sluttiden på ett år av Ola Känsäläs mandat
som styrelseledamot, eftersom denne anhållit om befrielse. Fredrik Höglund valdes till
styrelseledamot fram till förbundsmötet 2015. Konstaterades att styrelseledamöternas
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mandatperioder på grund av stadgeändringen löper från ett förbundsmöte till det följande.
Resten av styrelsen omvaldes så att mandatperioden förlängdes till respektive års
förbundsmöte enligt de nya stadgarna.
Stödet höll traditionsenligt sitt årsmöte strax efter förbundsmötet och bjöd på kaffe med tilltugg
även åt förbundsmötesdelegaterna.

Projekt och övrig verksamhet
Sångartinget i Borgå 10-12.10.2014
Sångartinget i Borgå, anordnat av Runebergskören BSB, lyckades till alla delar med en
musikaliskt kvalitativ konsert i Borgå domkyrka, en kvartettävling som vanns av The Fourz
från MM, en Maratonkonsert med 17 körer (närmare 500 sångare) samt en bejublad sits med
ca 430 sångare. På sillfrukosten deltog ca 80 sångare. Maratonkonsertens prestationer
kommenterades av EricOlof Söderström, Hanna Kronqvist (operasångerska från
Tammerfors) samt Nicke Lignell, som också fungerade som speaker på sitsen. Kari Turunen
kommenterade också en del prestationer som standin för EricOlof Söderström. Ordförande
Hasse Lillkull framförde allas stora tack till värdkören och speciellt till Peter Floman
(huvudansvarig), Fredrik Johansson, Peter Backman, Thomas Stendahl och Jens
Westerbladh, vilka jobbat hårt för att tinget skulle lyckas till 100 %.
Vikingaskeppet tilldelades Mariehamnskvartetten med motiveringen att de flitigt hade värvat
nya medlemmar. Juryn bestod av maratonkonsertens jury samt förbundsordföranden och
förbundsdirigenten. Vikingaskeppet är ett vandringspris instiftat av Mariehamnskvartetten på
sångartinget 2003. Priset delas ut till en kör som gjort något speciellt eller avvikande inför,
eller i förbindelse med sångartinget. Priset har tidigare tilldelats Akademiska Sångföreningen
(2003) och, efter en paus, åt Runebergskören BSB (2011).
I samband med sångartinget ordnades även en kvartettävling. Runebergskören BSB hade
införskaffat ett vandringspris som delades ut åt den vinnande kvartetten The Fourz från
Sällskapet MM på lördagskvällens sångartingssits.
Nästa sångarting ordnas av Wasa Sångargille i Vasa år 2017 i anslutning till firandet av
Finlands 100års jubileum.

Dirigentutbildning
På R.W. Ahlbergs initiativ ordnades en dirigentutbildning i Karis den 15  16.11.2014.
Manskören Raseborg fungerade som övningskör. Dirigentutbildningen lockade denna gång
endast ett fåtal deltagare, men utbildningen är en viktig hörnsten i förbundets verksamhet som
bör uppehållas även i framtiden, antingen i förbundets egen regi eller i samarbete med
FSSMF.
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Projektet Coro Finlandia VI (2014-15)
Projektets verksamhet utgår i stort från samma principer som de tidigare projekten, d.v.s. att
föra samman manssångare från olika delar av Svenskfinland, att dela på
sångargemenskapen tillsammans samt att lära känna varandra och varandras sångliga
uttryck. CF VI startade med kickoffar i januari och projektkören deltog i sångartinget i Borgå i
oktober 2014. Kören företar enligt planerna en sedvanlig utrikesresa och denna gång i maj
2015 till Island.

Initiativ till att aktivera körsången i skolorna
För att trygga återväxten och upprätthålla körsångstraditionen i det finlandssvenska kulturlivet
lade FSM fram ett initiativ till FSSMF att aktivera körsången inom de svenskspråkiga skolorna
i landet. Grundtanken är 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. Förslaget går bland annat ut på att t.ex.
anställa en person, som skulle starta verksamheten inom skolorna och 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 1618.5.2014 i Oslo. Hasse Lillkull deltog i årsmötet.

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.

Sida 9 av 10

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 och Gilbert Appelgren
hans suppleant.

Stödet
Förbundets understödsförening har fortsättningsvis i hög grad stött verksamheten. Kännbara
understöd till några medlemskörer bidrog i stor utsträckning till att olika projekt, bl.a.
sångartinget i Borgå, lyckades bra.

Gosskör
Hanna Mannerström har grundat en gosskör i Vanda. Kören söker en lämplig fadderkör och
FSM försöker hitta en sådan bland medlemskörerna.

Uppvaktningar
Ett inramat Hedersdirigentsdiplom överräcktes till Rolf. W. Ahlberg på kryssningen 2014.
Hasse Lillkull och Gilbert Appelgren uppvaktade med diplom på Manskören Raseborgs 80års
jubileum lördagen den 25. oktober.
Börje Lång ihågkoms med en inbetalning till fonden för hans minne till förmån för Brahe
Djäknar.

Utmärkelser
Plakett med stämgaffel
Ingen plakett utdelades år 2014.

Hederstecknet
Inget tecken utdelades år 2014.

Hedersdirigent
Ingen hedersdirigent valdes år 2014.

Hedersmedlem
Ingen hedersmedlem valdes år 2014.

Miniatyrfanan
Håkan Taubert, Kyrkslätts Manskör
Frej Nyholm, Kyrkslätts Manskör
Antti Lindqvist, Suomen Mieskuoroliitto
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Förtjänstmärket
Fredrik Johansson, Runebergskören BSB
Peter Floman, Runebergskören BSB
Tom Björkman, Mariehamns Kvartetten

Förbundsmärket
Fredrik Höglund, FSM
Jan Otto Andersson, ÅSMA
Jens Westerbladh, Runebergskören BSB
Peter Backman, Runebergskören BSB
Thomas Stendahl, Runebergskören BSB
Roger Lönnberg, Manskören Raseborg

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 under året så att det nu råder status quo
mellan specialförbunden FSM, FSD och FSK på basen av deras medlemsantal.
FSM:s avtalsavgift för utgivandet av Kvartetten justerades samtidigt ned med 40%.
Förbundets ekonomi och finanser redovisas närmare i bokslutet för år 2014, 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 2015
Styrelsen

