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VERKSAMHETSPLAN JUBELÅRET 2011 
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2011 på förbundsmötet 30.10.2010 i Borgå 
 
 
1. Allmänt om jubileumsåret 
 
Finlands svenska manssångarförbund (FSM) såsom ett gemensamt organ och takorganisation för 
svenskspråkiga manskörer i Finland fyller i november 2011 75 år. Förbundet med sina medlemmar 
manskörerna har genom sina beslutande organ (förbundsmötet, styrelsen och musiknämnden) redan långt 
tidigare i olika repriser beslutat att uppmärksamma uppnåendet av dessa tre kvartsekel för sin verksamhet 
med att avfira jubileumsåret på många märkbara sätt. Jubileumsaktiviteter kommer därför att förekomma 
under hela verksamhetsåret och festligheterna kulminerar till sist under tre dagar i november (11.-13.11) 
med bl.a. en Bergmankonsert, solenn akt, maratonkonsert och jubelsits. 
 
Till devis för jubelåret har valts FSM75. 
 
Under verksamhetsåret deltar manssångarförbundets medlemskörer också i förbundets gemensamma 
konsertprogram för den sångfest, som FSSMF ordnar i Åbo i juni genom att uppträda tillsammans i en 
stor förbundskör, vilket arrangemang förutsätter tillräckliga övningsförberedelser. De ekonomiska 
förutsättningarna för ett avfirande av jubileumsåret och ett deltagande i sångfesten i denna 
verksamhetsplanens utsträckning har likaså under en lång räcka år förkovrats med avsättningar för dessa 
ändamål men styrelsen sätter naturligtvis också stor tillit till att fonder och sponsorer deltar med extra 
stora bidrag. 
 
 
2. Grunderna för förbundets verksamhet 
 
Grunden för FSM:s egentliga verksamhet är överhuvud idag stabil och förbundet har goda förutsättningar 
för att vidareutveckla verksamheten med sikte på framtiden. Förbundet har kunnat ta utvecklingsinitiativ 
att stärka manskörssången och förbundets samlande roll för de finlandssvenska manskörerna har kunnat 
förtydligas. Förbundets operativa arbete har därmed också i växande grad kunnat inriktas på praktiska 
aktiviteter för medlemskörerna.   
 
Den av förbundsstyrelsen för tre år sedan inledda klargöringen av förbundets strategi på längre sikt bör 
fortgå de närmaste åren och målet är att riktlinjerna för förbundets egentliga uppgift och verksamhetsidé 
samt att principskötseln av de administrativa praktiska uppgifterna bestäms och utstakas. Siktet för dessa 
mål ställs på åren 2012-13. 
 
Manskörerna, förbundets medlemmar, skall givetvis medverka i detta arbete för förbundets strategi och 
formerna för detta utkristalliseras de närmaste verksamhetsåren. Här följer kort några hittills uttalade 
principer om FSM:s verksamhetsidé utgående från det pågående strategiarbetet. 
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FSM:s mission är att finnas till för sina medlemmar, manskörerna. FSM fungerar som en ”facilitator”, en 
samarbetspart, som främjar och möjliggör aktivitet och utveckling för körerna och manskörssången. 
Visionerna är att FSM är den samlande kraften för manskörerna i Svenskfinland, att FSM:s verksamhet är 
både organisatoriskt och musikaliskt på högsta nivå samt att FSM har en stark och unik position i den 
nordisk-baltiska manskörssfären och ett fruktsamt samarbete med Suomen Mieskuoroliitto. 
 
 
3. Administrationen  
 
FSM:s ordinarie förvaltningsuppgifter består av skötseln av ekonomin och sekretariatet samt 
materialförvaltningen. För handhavandet av de två förstnämnda områdena skall finnas en 
verksamhetskoordinator, vars uppgifter är att sköta både de av stadgarna föreskrivna skattmästar- och 
sekreteraruppgifterna samt att handha administrationen av projekten. För handhavandet av uppgifter kring 
planeringen av jubelfirandet har dessutom avdelats särskilda uppgifter åt en jubelsekreterare samt för 
skötseln av arkiv och förråd skall finnas en materialförvaltare. 
 
Skötseln av alla dessa uppgifter föreslår styrelsen skall handhas av funktionärer utom styrelsen. För detta 
ändamål framförs att budgetmedel upptas för funktionärsarvoden, vilkas slutliga storlek styrelsen beslutar 
om i enlighet med hur uppgifterna i praktiken fördelas och utförts. Vissa administrativa och 
planeringsuppgifter sköts även av styrelsemedlemmarna utan arvoden. 
 
Förbundet fortsätter att tillsammans med sin understödsförening Stödet inneha sitt år 2009 renoverade 
hyresutrymme i Gamlas i Helsingfors för arkivering av material. Detta arkiv tjänar även som 
forskningsplats för förbundets historik, vilken är under arbete och skall slutföras under våren.  
 
 
4. Musikalisk verksamhet 
 
Dirigentseminariet under verksamhetsåret arrangeras i form av en kryssning till Stockholm i februari för 
medlemskörernas dirigenter och förbundsstyrelsen. Resan är ett led inom avfirandet av FSM75 och målet 
är förutom att ge en guldkant åt kontakten mellan dirigenterna förverkliga en tvåvägskommunikation 
mellan musiknämnden (och alla andra dirigenter) och styrelsen. I Stockholm besöker deltagarna 
Gehrmans musikförlag. Under resan samlas resedeltagarna dessutom till möten med program och 
föredrag. 
 
Förbundets musiknämnd har utgående ifrån ett dirigentmöte för förbundets alla dirigenter, som 
anordnades på hösten 2008 i Åbo, sammanställt ett program för FSM på sångfesten i Åbo. Som en nyhet 
från tidigare bereds medlemskörer möjlighet att uppträda på förbundskonserten, Hittills har en kör anmält 
ett sådant intresse. Programmet består av tre a cappella sånger, samt Sibelius´ Sandels och Finlandia. 
Avslutningsnumret blir Griegs Landkjenning. I de tre sista styckena ingår orkester. 
 
Tre körer inom förbundet, Manskören Raseborg, Pargas Manskör och Åbo Sångarbröder Musices 
Amantes, samarbetar i ett projekt där man framför Luigi Cherubinis Requiem i d-moll för manskör och 
orkester. Detta stycke kommer också att framföras på sångfesten. 
 
Förbundet har i samband med besluten om firandet av jubileet gått in för att ge ett uppdrag åt en kör att på 
förbundets vägnar uppträda under festligheterna. Styrelsen har beslutat starta ett nytt Coro Finlandia-
projekt (CF V) och grundat en arbetsgrupp att förverkliga planerna. Förbundsdirigenten fungerar som 
dirigent och förbundsordförande som arbetsgruppsledare. I gruppen ingår också förbundets 
verksamhetskoordinator samt 1-2 medlemmar för rese- och övriga praktiska arrangemangsuppgifter. CF-
projektets närmare planer och tidtabeller uppgörs av arbetsgruppen och presenteras för styrelsen och 
förbundet senast i början av verksamhetsåret. Kick-off ordnas på våren och övningarna startar i början av 
hösten och projektet avslutas hösten 2012. 
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Musiknämnden sammankommer till minst ett möte och förbundsdirigenten håller kontakt med 
medlemskörerna bl.a. genom att bevista deras jubileumskonserter och övriga verksamhet. 
 
 
5. Ekonomi  
 
Uppfyllandet av FSM:s främsta uppgift är att främja manskörssången. Detta förutsätter  kräver en 
självständig ekonomiförvaltning och den främsta förutsättningen för detta är att förbundets ekonomi är i 
gott skick. Detta kan uppnås dels med välavvägda utgifter men dels även med oförminskade understöd 
och medlemsavgifter. FSM:s ekonomi skall ge möjligheter till satsningar på aktiviteter och projekt av 
kännbarare slag, vilka har föreslagits i nästa års budget. 
 
För närmare studium av föreslagen budget för år 2011 finns särskilda bilagor (FSM:s budget och 
jämförelser 2009-2010 samt ett presentationssammandrag). 
 
Under förutsättning av nuvarande betingelser avser styrelsen att klara av ekonomin framöver med samma 
medlemsavgift som de senaste åren trots satsningarna på krävande projekt och administrationen. 
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter år 2011 13,50 euro per sångare i medlemskörerna, 
6,75 euro per studentkörssångare. 
 
 
6. Intressebevakningen  
 
Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) är takorganisation för finlandssvenska 
amatörmusiksammanslutningar. Enligt sång- och musikförbundets strategi och handlingsplan 2008-2012 
samlar och främjar FSSMF amatörsången och -musiken i Svenskfinland samt skapar tillväxt och 
utveckling i dess kör- och musikliv. FSM, som är ett specialförbund inom denna organisation, har en 
styrelseplats i FSSMF:s styrelse, vilket uppdrag sköts av förbundsordförande, vars suppleant är vice 
ordförande. 
 
Eftersom FSSMF som paraplyorganisation är huvudansvarig också för en betydande resursfördelning är 
en aktiv intressebevakning i denna riktning av yttersta vikt, inte minst vad gäller det pekuniära 
understödet. Det är viktigt att här kunna utnyttja alla synergieffekter och undvika onödiga dubbleringar. 
Samarbetet kring webbsidorna och Kvartetten i Resonans är i detta avseende goda exempel. En viss 
osäkerhet råder dock fortfarande om de organisatoriska gränserna mellan FSSMF och specialförbunden 
och detta kräver kontinuerlig uppmärksamhet. Detta vore en naturlig fråga för specialförbunden att ta upp 
gemensamt. 
 
Styrelsen fortsätter att aktivt bevaka manskörernas, -sångarnas och FSM:s intressen i detta sammanhang 
via den representation FSM innehar. 
 
På det internationella planet är de nordiska kontakterna de viktigaste. Förbundet innehar en styrelseplats i 
NSF - Nordisk Sangerforbund, som är den nordiska manssångarorganisationen. Detta uppdrag sköts av 
förbundsordföranden. Noteras bör också det utökade samarbetet mellan de nordiska och de baltiska 
aktörerna. 
 
Suomen Mieskuoroliitto (SMKL) är FSM: s finskspråkiga motsvarighet.  FSM strävar efter att ha en nära 
kontakt till SMKL. I denna avsikt tog FSM på våren 2010 initiativ till att intensifiera kontakterna 
förbundens ledningar emellan och i verksamhetsplanen för vardera parten ingår nu under verksamhetsåret 
”ledningsträffar”, i samband med vilka stadgade former för samarbetet skall utarbetas. I detta samarbete 
ingår även sedan år 2009 en uppgift att tillvarata och utveckla traditionerna kring Manskören Finlandia, i 
vars styrelse FSM innehar tre representanter (en plats f.n. obesatt) av sammanlagt sex. Under 
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verksamhetsåret förbereds tillsammans med SMKL Finlands andel i den av Nordisk Sangerforbund och 
Eesti Meestelaulu Selts planerade manskörsfestivalen 15-17 juni 2012 i Dorpat, Estland. 
 
 
7. Informationsverksamheten 
 
Den utåtriktade informationen om manskörssång, manskörer och FSM sker fortsättningsvis genom 
Kvartettens andel av Resonans. FSM:s hemsida med adressen http://www.kor.fi har utvecklats främst till 
att bl.a. informera om manssångarförbundets och dess styrelses verksamhet och beslut. På sidorna 
publiceras bl.a. protokoll, verksamhetsplaner och -berättelser. Även FSM:s understödsförening Stödet har 
en egen avdelning på hemsidan. Medlemskörerna informerar själva om sina kontaktuppgifter och sin 
verksamhet på sina eventuella egna hemsidor eller via FSSMF/Musikstationen. Detta sätt att informera 
utvecklas vidare på olika sätt. 
 
FSM stöder i mån av möjlighet de manskörer som inte ännu har egen hemsida för att de skall skaffa sig 
en sådan inom ramen för FSSMF:s nya projekt för hemsidor åt körer och orkestrar.  
 
En broschyr om förbundets verksamhet skall framtas under verksamhetsåret. Broschyren ingår i 
förberedelserna inför jubileet. 
 
 
8. FSM:s projekt och aktiviteter 
 
HISTORIKEN 
 
En historik omfattande manssångarförbundets verksamhet 1936-2011 är under arbete. Historiken har 
beställts att skrivas av FM Christian Holmqvist och dessutom har en referensgrupp utsetts (med 
jubelsekreteraren som ansvarsperson) för styrnings-, korrekturläsnings- och övervakningsuppgifter. 
Arbetet fortsätter och färdigställs innan sommaren. Verket, som planeras omfatta c. 250 sidor, distribueras 
senast i början av november. Historiken presenteras första gången officiellt vid solenna akten 12.11. 
 
STOCKHOLMSRESAN 
 
En av de viktigaste uppgifterna förbundet har är att bidra till och stöda körernas musikaliska utveckling. 
Detta kan främst ske med hjälp av kunniga och välinformerade dirigenter. Viktigt är också att 
dirigenterna till sitt förfogande har insikt i det mesta och senaste som finns för repertoarvalet. FSM vill 
främja detta genom att arrangera en resa till Stockholm till Gehrmans notförlag samt genom att under 
resan ordna med ändamålsenligt program. Föreläsare och presentatörer inbjuds för att belysa hithörande 
ämnen. Resan sker i februari och förutom att förbundets alla medlemskörers dirigenter inbjuds skall även 
styrelseledamöterna delta. Eftersom resan också anordnas som ett led i jubileumsfirandet står förbundet 
för en betydande del av resekostnaderna.  
 
SÅNGFESTEN i ÅBO 10-12.6.2011 
 
FSM deltar traditionellt igen som förbund i sångfesten med eget program. Detta innebär att 
medlemskörerna bör delta i programmets genomförande och övningarna för det i tillräcklig utsträckning 
och enligt förbundets rekommendationer. Programmet är utförligare beskrivet i punkt 4 på sidan 2. 
Gemensamma övningar startar i januari och pågår under våren. 
 
CORO FINLANDIA V 
 
Enligt en utvärdering under våren 2010 av det senaste och sammantaget alla CF-projekt verkar det finnas 
tillräckligt intresse för ett nytt projekt. Beslut om en ytterligare satsning på ett femte CF-projekt har 
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därmed fattats utgående från dessa intresseanmälningar samt det faktum att förbundet är mycket betjänt 
av en kör för representationsuppdrag under själva festdagen 12.11. och för att ge uttryck för denna typ av 
samlande verksamhet och som ett mycket synligt ansikte för förbundet i samband med informationen och 
aktiviteterna kring jubileet. Principtidtabell och –organisering är beskriven under punkt 4. 
  
FSM75 - PROGRAMPLANERING 
 
FSM:s  jubelfirande 11. – 13.11. kommer att under själva jubeldagen 12.11. mycket att kretsa kring ett 
sångarting (jubelting). Val av värdkör för tinget har skett (Sällskapet Muntra Musikanter, MM) och 
planeringen av sångartinget är redan i fullgång. MM har utsett en egen arrangemangsorganisation, som 
leds av Christian Lax. En koordineringsgrupp för ledandet av hela planeringen av förberedelserna finns 
också och består av representanter från både FSM och MM. Gruppen leds av förbundsordförande och 
består dessutom av verksamhetskoordinatorn och jubileumssekreteraren. MM:s dirigent och FSM:s 
förbundsdirigent bildar en egen grupp, som koordinerar jubeltingets musikaliska verksamhet. Ytterligare 
sammankommer senare en jubelkommitté, i vilka de flesta deltagande, arrangerande personerna deltar. 
 
Begivenheterna startar 11.11. med styrelsens jubellunch och –möte kl. 12. Mötet avslutas med besök på 
Sandudds begravningsplats. Därefter blir det kl. 15 ett jubileumsförbundsmöte, vilket förutom 
stadgeenliga ärenden även kommer att behandla och omfatta specialföredrag. MM arrangerar senare på 
kvällen, dels på grund av att det förflutit 100 år sedan Erik Bergmans födelse och dels som ett led i 
firandet av FSM75, en konsert i Konservatoriets sal i Gräsviken i Helsingfors. Förutom MM finns planer 
på att båda studentkörerna Akademiska Sångföreningen och Brahe Djäknar ska uppträda. 
 
Förbundets solenna akt för 75-årsjubileet går sedan av stapeln 12.11. kl. 10 i Esbo kulturcentrum i 
Hagalund (aulautrymmet i andra våningen utanför ingången till Tapiolasalen). Akten upptar körsång, 
festtal, historikpresentation, utdelning av utmärkelsetecken samt mottagning. 
 
Sångartinget, i stort en maratonkonsert, börjar kl. 13 i Tapiolasalen. Förbundets representationskör inleder 
sången varefter alla anmälda manskörer i tur och ordning uppför ett eget c. 10-15 minuters sångprogram. 
Varje körs prestation kommenteras av ett sakkunnigråd. Värdkören MM avslutar maratonkonserten med 
ett eget bidrag och därefter samlas sångarna från alla körer till ett gemensamt uppträdande ledda av 
förbundsdirigenten. 
 
Dagen avslutas med en jubileumssits för alla sångare i Dipoli kongresscenter kl. 19.30. Program för sitsen 
liksom all annan detaljplanering fortgår. 
 
Följande dag, 13.11., arrangeras en sillfrukost kl. 12. Frukosten planeras att föregås av föredrag i bl.a. 
körsång och köradministration. 
 
Förutom med värdkören och alla andra körer i huvudstadsregionen idkas samarbete med FSSMF, SMKL 
och NSF. 
 
Eftersom manssångarförbundet begår jubileer av detta slag och omfattning i stort endast en gång per 
kvartssekel har förbundet genom sina beslutande organ redan sedan länge tillbaka förberett sig 
ekonomiskt för att bemästra utgiftssidan. Förbundet planerar att tillsammans med sin understödsförening 
Stödet bidra med ett understöd till de deltagande medlemskörerna för deras utgifter. Även 
sångartingsvärden och representationskören understöds med särskilda bidrag. FSM hoppas för sin del på 
extraordinära understöd från sina bidragsgivare med hänvisning till att det viktigaste motivet till att fira 
FSM75 sist och slutligen är detsamma som förbundets viktigaste uppgift: att förstärka sammanhållningen 
mellan manskörer och manssångare i Svenskfinland. 
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