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1. Allmänt om verksamhetsåret 2014
Verksamhetsåret 2014 kommer mycket att präglas av förverkligandet av styrelsens förslag till
ändring av förbundets stadgar. Enligt förslaget övergår förbundet bl. a. till att hålla endast ett
möte (vårmötet) i året varvid innevarande års höstmöte blir det sista enligt de gamla stadgarna.
En ny struktur för verksamhetens planering tas också i bruk så att planeringen följer en
långsiktigare linje (femårsplan). Styrelsens koordinering av förbundets administrativa
verksamhet återgår till den traditionella modellen så att stora delar av funktionärsuppgifterna
sköts inom styrelsen. Ett nytt körprojekt startas för tiden 2014-15 med verksamhetsramar som i
stort liknar de fem tidigare projekten (CF I-V). Mästarmärkets förnyade regler tas i bruk och ett
ivrigare avläggande av provet aktiveras bland sångarna i förbundets medlemskörer.
Utvecklingen av förbundets webbsidor fortsätter efter totalrenoveringen 2013.
2. Grunderna för förbundets verksamhet
Grunden för FSM:s traditionella verksamhetsformer är stabil och förbundet har goda
förutsättningar att vidareutveckla verksamheten. Till förbundets huvuduppgifter bör
fortsättningsvis höra utvecklingsinitiativ att stärka den svenska manskörssångens ställning i
Finland. Förbundsstyrelsens roll att förverkliga denna uppgift som representant för de
finlandssvenska manskörerna måste därför kontinuerligt förtydligas. Förbundets operativa
arbete ska inriktas på praktiska aktiviteter, med vilka man bättre kan stöda de enskilda
medlemskörerna i deras arbete.
Riktlinjerna för förbundets verksamhetsidé samt skötseln i praktiken av planerings-, lednings
och de administrativa uppgifterna har nydefinierats och prioriterats. Siktet för uppnåendet av
dessa mål formuleras noggrannare i praktiska termer detta verksamhetsår samt utstakas på en
principiell nivå i en fem års plan för åren 2015-19. Rapportering om detta ges i normal ordning
på förbundsmötet under verksamhetsåret.
Förbundets medlemmar manskörerna, ska givetvis fortgående medverka i detta arbete för
förbundets strategi och formerna för detta ska utkristalliseras så tydligt som möjligt. FSM:s
mission är att finnas till för sina medlemmar och FSM ska fungera som 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
organisatoriskt på högsta nivå samt stöder medlemskörernas musikaliska utveckling. FSM ska
ha en stark och unik position i den nordisk-baltiska manskörssfären och ett fruktsamt
samarbete med Suomen Mieskuoroliitto.
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3. Administrationen
Till FSM:s ordinarie förvaltningsuppgifter hör skötseln av sekretariatet, projekten, ekonomin och
materialförvaltningen. För att ta hand om de tre förstnämnda områdena väljs inom styrelsen en
sekreterare och en skattmästare till funktionärer. Dessa och även vissa övriga administrativa
och planeringsuppgifter (webbsidor, arrangemang, projekt etc.) sköts av styrelsemedlemmarna
utan arvoden.
Vissa delar av ekonomiadministrationen och webbsidornas upprätthållande kan styrelsen
emellertid vara tvungen p. g. a av brist på resurspersoner att uppdra åt en extern kassör, en
webbmaster och en materialförvaltare. För dessa uppgifter budgeteras medel till
funktionärsarvoden, vilkas slutliga storlek styrelsen beslutar om i enlighet med hur uppgifterna i
praktiken fördelats och utförts.
Ändamålsenligheten av det år 2012 påbörjade men år 2013 avbrutna införandet av Membraprogrammet för registrering av medlemskörernas medlemmar över nätet, bedöms och
implementeringen återupptas ifall programmet kan konstateras fungera tillräckligt
tillfredsställande. I detta sammanhang avgörs om uppdateringen av förbundets egna FSMregister kan avslutas.
Förbundet fortsätter tillsammans med sin understödsförening Stödet att inneha hyresutrymmet i
Gamlas i Helsingfors för arkivering av material och förvaring av förnödenheter.
4. Musikalisk verksamhet
Förbundets musikaliska verksamhet leds av musiknämnden under överinseende av styrelsen.
Förbundsdirigenten leder musiknämnden med bistånd av vice dirigenterna samt
förbundssekreteraren i den praktiska planeringen av verksamheten. Musiknämnden
sammankommer under året till möten, vid vilka dessa ärenden diskuteras och planer uppgörs
för deras genomförande.
Förbundsdirigenten håller kontakt med medlemskörerna bl.a. genom att bevista deras
jubileumskonserter och övriga verksamhet. Förbundsdirigenten arrangerar dirigentmöten samt
står till förfogande för enskild konsultering och utvärdering av konsertrepertoarer eller tolkning
av något enskilt stycke.
Coro Finlandia VI –projektets (2014-15) praktiska verksamhet startas i januari med två kickoffar för körens sångare. Projektets verksamhetsprogram och repertoar färdigställs tills dess
och till planerna hör att företa en utrikesresa till Island. Projektet leds av en projektgrupp med
förbundsordföranden som ordförande och förbundssekreteraren som projektledare.
Verksamhetsprinciperna är i stort likadana som för de tidigare CF-projekten. Styrelsen har
beslutat bl.a. om att förbundet inte ansvarar för projektets ekonomi eller övriga åtaganden.
De av styrelsen och musiknämnden antagna nya kraven för avläggande av mästarmärket
informeras inom förbundet på ett ändamålsenligt sätt för att aktivera ett ivrigt avläggande av
mästarmärket. Avläggandet sker enligt de nya principerna under ett särskilt
mästarsångarveckoslut och det första arrangeras följande verksamhetsår.
5. Ekonomi
Den viktigaste förutsättningen för att främja manskörssången är att förbundets ekonomi är i
gott skick . Detta kan uppnås med välavvägda utgifter och oförminskade understöd.
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För närmare studium av föreslagen budget för år 2014 tillhandahålls särskilda
bilagor (FSM:s budget och jämförelser 2012-2013 samt ett
presentationssammandrag) på förbundsmötet.
Under förutsättning att nuvarande betingelser består avser styrelsen att klara av ekonomin
framöver med den fr.o.m. år 2012 sänkta medlemsavgiften . Styrelsen föreslår därför att
medlemsavgifterna fastställs till 5 euro per sångare i studentkörerna och 10 euro
per sångare i övriga medlemskörer.
6. Intressebevakningen
Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) är takorganisation för finlandssvenska
amatörmusiksammanslutningar. Enligt sång- och musikförbundets strategi ska FSSMF samla och
främja amatörsången och -musiken i Svenskfinland samt skapa 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 förbundets ordförande jämte suppleant.
Eftersom FSSMF som paraplyorganisation är huvudansvarig också för en betydande
resursfördelning, är en aktiv intressebevakning i denna riktning av yttersta vikt för FSM, inte
minst vad gäller det pekuniära understödet. Samarbetet kring webbsidorna och Kvartetten i
Resonans samt det nya Membra-systemet är i detta avseende goda exempel på
utvecklingsmöjligheterna.
En viss osäkerhet råder dock fortfarande om de organisatoriska gränserna mellan FSSMF,
specialförbunden och lokalförbunden, vilket kräver kontinuerlig uppmärksamhet. Det är viktigt
att kunna utnyttja alla synergieffekter och undvika onödiga dubbleringar. Styrelsen ska aktivt
arbeta för att organisationen på det finlandssvenska musikfältet blir lättare och att
arbetsfördelningen mellan FSSMF och medlemsförbunden blir klarare. Förbundsdirigenten
representerar FSM i FSSMF:s musikutskott.
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. Samarbetet förväntas fortsätta i samma goda anda som det startade
på FSM:s initiativ våren 2010 med en intensifiering av kontakterna mellan förbundens ledningar.
I verksamhetsplanen för vardera parten ingår nu ”ledningsträffar” under verksamhetsåret, i
samband med vilka stadgade former för samarbetet utformas. 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.
7. Informationsverksamheten
Den utåtriktade informationen om manskörssång, manskörer och FSM sker fortsättningsvis
huvudsakligen genom Kvartetten. Den utges såväl i pappersform, som en del av Resonans, som
på webben. FSM:s hemsida med adressen http://www.kor.fi har fram till nu främst använts som
verktyg till att bl.a. informera om manssångarförbundets och dess styrelses verksamhet och
beslut. Startande av en evenemangskalender undersöks, varvid besökarfrekvensen kan öka. På
sidorna publiceras fortsättningsvis förbundsmötesprotokoll, verksamhetsplaner och -berättelser.
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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.
Styrelsen ska under verksamhetsåret fortsätta utarbeta en informationsstrategi för att förbättra
informationsgången mellan körerna och styrelsen. Likaså ska riktlinjer skapas för vilken
information som sprids och med vilka medel (t.ex. sociala medier).
8. Projekt och aktiviteter
LÅNGSIKTSPLAN (LP5)
Styrelsen uppgör ett förslag till långsiktsplan att föreläggas vårmötet 2014. Planen ska omfatta
de strategiska principerna för verksamheten under åren 2015-19, förslag till formerna för
resursanskaffning och -allokering samt en långsiktig budget. Om framskridandet av detta
projekt ska avläggas rapport på förbundsmötena.
STADGEÄNDRING
På förbundsmötet hösten 2013 framlägger styrelsen ett förslag till ändring av FSM:s stadgar
De mest centrala ändringarna är:
 Förbundet håller endast ett förbundsmöte (vårmötet) per kalenderår. På mötet
behandlas både bokslut för föregående år och planering för det löpande och följande
året
 Regionerna från vilka styrelsens ledamöter väljs samt antalet ledamöter som väljs per
region, anges
 Flexiblare mandatperioder för styrelsemedlemmarna
 Antalet medlemmar i musiknämnden justeras till 3-4 ordinarie medlemmar, utan
suppleanter
 Musiknämndens beslut skall godkännas och fastställas av styrelsen
 Medlemskörernas representant vid förbundsmötena utses för ett möte per gång
 Kallelse till förbundsmötet kan ske elektroniskt och tidfristerna för kallelsens utskickande
samt när initiativ från körerna senast skall skickas in, definieras noggrannare
 Justering av prokurarätt
 För beslut om upplösande av förbundet krävs ¾ majoritet
Styrelsen föreslår att de nya stadgarna tas i bruk så fort föreningsregistret tillåter.
BEFATTNINGSBESKRIVNING
En tillsatt arbetsgrupp framlägger ett förslag till befattningsbeskrivning för medlemmarna och
ledamöterna i administrationen för FSM före vårmötet 2014
UTVECKLING AV INFORMATIONSGÅNGEN
Möjligheterna att utnyttja de sociala medierna för förbundets informationsgång ska utredas och
utvecklas tillsammans med webbmastern. Utnyttjandet av webbsajten skall också aktiveras.
Styrelsen beslutar närmare om tillsättande av arbetsgrupp för att utreda behovet av utbildning
för körernas informationsansvariga i frågor gällande körernas information internt till sina
medlemmar samt externt till press och publik, vilka pr-kanaler som kan användas osv.
För att förbättra erfarenhetsutbyte mellan dirigenterna utvecklar Musiknämnden en strategi för
startandet av ett diskussions- och informationsforum för körernas dirigenter.
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STYRELSE-, ORDFÖRANDE- och DIRIGENTKRYSSNING
För att initiera utvecklandet av erfarenhetsutbyte mellan administrationen och körerna
arrangeras en kryssning för förbundsstyrelsen samt körernas ordförande och dirigenter för att
gemensamt diskutera bland annat följande teman:





Sångartinget i Borgå 2014. Sång- och musikfesten i Karleby 2016.
Nya regler för mästarsångarprovet, aktivering av avläggande av märket.
Dirigentutbildningen 2014, behov, när, var, hur? Musikaliska frågor, repertoarer, noter
och andra erfarenheter från körerna samt andra gemensamma musikaliska frågor.
Rekryteringsproblem, metoder och erfarenheter. Hur dela best practices med varandra?
Medlemsregistrets dagssituation. Erfarenhetsbank för körresor.
Förbundets nya stadgar i kraft från vårmötet i mars 2014. Förbunds-, styrelse- och
musiknämndsmöten.

DIRIGENTSEMINARIUM
Förbundsdirigenten leder och utvecklar formerna för implementering av dirigentutbildningen.
Diskussionerna med FSSMF och/eller MWI fortsätter. FSSMF meddelat att man ordnar ett Kickoff tillfälle under 2014 för att planera dirigentseminarium år 2015.

FSM arrangerar ett dirigentseminarium i egen regi hösten 2014 i Raseborg.
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AKTIVERING AV AVLÄGGANDE AV MÄSTARSÅNGARMÄRKET
En plan för introduktion av de nya märkeskraven med nya sånger på fältet uppgörs av
styrelsen. Det första märkessångarveckoslutet förläggs enligt planerna till 17-18.1.2015.
SÅNGARTINGET I BORGÅ
Styrelsen deltar i planeringen av sångartinget i Borgå . Förbundsdirigenten deltar i utformandet
av det musikaliska programmet. Runebergskören BSB sköter de övriga arrangemangen. Coro
Finlandia VI deltar som förbundets representant i maratonkonserten.
SÅNGFESTEN I KARLEBY 2016
Styrelsen och musiknämnden har fastställt ett nytt koncept för förbundets deltagande i
sångfesten. FSM uppträder både i regional sammansättning och som en hel förbundskör.
Förbundsdirigenten och musiknämnden sammanställer och rekommenderar vissa teman och en
viss gemensam repertoar för medlemskörerna med avsikt att i god tid förbereda förbundets
deltagande och genomförande av övningar inför sångfesten.
INITIATIV TILL FSSMF
Förbundsordföranden framlägger ett initiativ till styrelsen för FSSMF om att körverksamheten i
skolorna borde utvecklas, förslagsvis genom att FSSMF startar ett projekt, som anställer en
person att åka runt i de finlandssvenska skolorna för att hålla workshopar i körsång.
Initiativet utvecklas ytterligare på vårvinterns gemensamma styrelse, ordförande- och
dirigentmöte.

FSM 80
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att planera firandet av FSM:s 80-årsjubileum som infaller
år 2016

