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Protokoll fört vid förbundsmötet 2018 
 
Tid: 14.4.2018 kl. 12:00 
Plats: Sällskapet MM:s klubblokal, Elisabetsgatan 2, Helsingfors 
 
 

1.        Mötet öppnades kl. 12.04 av förbundsordförande Hasse Lillkull. 

 

2.        Till ordförande för mötet valdes Hassel Lillkull och till sekreterare 

förbundssekreteraren Peter Floman. 

 

3.        Till justeringsmän och rösträknare för mötet valdes Jouko Helin 

(WSG) och Trygve Gestrin (MM). 

 

4.        Verkställande av namnupprop och granskning av fullmakter. Nio 

medlemskörer var representerade genom befullmäktigade 

representanter: 

  

 Frihetsbröderna  Mats Westerholm 

 Gamlakarleby MK  Matts-Johan Thylin 

 Kronoby MK  Fredrik Höglund 

 Kyrkslätts MK  Håkan Taubert 

 Manskören Raseborg  Rabbe Johansson 

 Runebergskören BSB  Peter Floman 

 Sällskapet MM  Chrisse Lax 

 Wasa Sångargille  Jouko Helin 

 Wasa Sångargille, Seniorkören Jouko Helin 

 



 Närvarande var även Hasse Lillkull (Kristinestads MK), Trygve 

Gestrin (MM) samt Gilbert Appelgren (Stödet rf. samt Kyrkslätts 

MK). 

 

5.        Konstaterades att mötet sammankallats stadge-enligt med kallelse 

som utskickats till körerna den 10.3.2018. 

 

6.        Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

 

7.        Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, samt 

verksamhetsgranskarnas eller revisorernas utlåtande gällande det 

senast avslutade redovisningsåret presenterades. I den till körerna 

utskickade verksamhetsberättelsen har ett tillägg införts i punkten 

gällande Sångartinget i Vasa 6.-8.10.2017: Vandringspriset 

Vikingaskeppet tilldelades Wasa Sångargille för ett innovativt 

koncept som genomfördes med framgång. 

 

 Revisionsberättelsen kunde endast presenteras muntligen, då dess 

leverans hade blivit försenad i posten. Revisorerna föreslog 

ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

 Samtliga presentationer godkändes av mötet. 

 

8.        Bokslutet godkändes av mötet som beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Den 

revisionsberättelse som nu presenterades muntligen, kommer att 

presenteras skriftligt i samband med förbundsmötet 2019. Detta 

förfarande föreslogs av Gilbert Appelgren och godkändes av mötet.  

 

9.        Förslag framställda av styrelsen eller medlemskör. För att ett förslag 

från medlemskör skall kunna upptas på föredragningslistan för 

förbundsmötet skall det vara inlämnat till styrelsen senast tre (3) 

veckor före mötet. – Inga förslag hade inkommit. 

 



10.      Beslut om justering av det löpande årets (2018) verksamhetsplan, -

budget och medlemsavgifter samt fastställande av följande års 

(2019) verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter: 

 

 Förbundsordförande Hasse Lillkull presenterade 

verksamhetsplanerna för 2018 och 2019. Tonvikten i dessa planer 

ligger på planeringen och genomförandet av MK200, dvs 200-

årsjubiléet av manskörssången i Finland 2019. Detta firas som ett 

samarbetsprojekt mellan FSM och SMKL med lokala 

samarbetskonserter samt två större regionala konserter i 

Helsingfors och Åbo.  

 

 Coro Finlandia VII kommer att genomföras som ett separat projekt, 

enligt de planer som var aktuella 14.4.2018, på hösten 2018, med 

kören bestående av mästarsångare. Förutsättningen är att ett 

tillräckligt antal sångare anmäler sig. Resmålet är Budapest i 

Ungern. Bidragsansökningar till olika fonder har gått ut för att 

underlätta finansieringen av projektet. Även Stödet rf bidrar till 

finansieringen. CFVII skall inte belasta FSM:s budget. 

 

 FSM-Forum för körernas dirigenter och ordföranden arrangeras den 

17-18.11.2018 i Lappfjärds Folkhögskola. 

 

 Budgeten för 2018 och 2019 presenterades av skattmästaren Rabbe 

Johansson.  

 

Beslut: Verksamhetsplanerna samt budgetförslaget godkändes. 

Samtidigt godkändes att medlemsavgifterna bevaras oförändrade. 

 

 Långsiktsplanen för 2019-2024 godkändes med korrigering av 

smärre tryckfel. Ett planerat framtidsseminarium i samarbete med 

FSSMF på initiativ av FSM har flyttats från 2019 till 2020 på grund av 

FSM:s engagemang i MK200 som genomförs 2019. 

 



11.      Val av förbundsordförande, som tillika är styrelsens ordförande 

förrättades. Hasse Lillkull omvaldes, men meddelade samtidigt, att 

detta är sista gången han ställer sig till förfogande. 

 

12.      Val av en ledamot i styrelsen förrättades för att ersätta Fredrik 

Höglund från Kronoby MK som stod i tur att avgå. Till ny 

styrelsemedlem valdes Johan Tornberg från Jakobstads MK, varvid 

man samtidigt kunde beakta principen, att medlemskörerna och 

regionerna blir företrädda i styrelsen enligt § 2 i stadgarna. 

 

13.      Till vice ordförande omvaldes Tom Österlund från Pargas MK. 

 

14.      Val av två (2) vice dirigenter samt 3 - 4 medlemmar till 

musiknämnden för verksamhetsåret: Vice dirigenterna Martin 

Segerstråle och Stefan Wikman omvaldes.  Jan Erik Slätis från 

Lappträsk samt Tobias Udd från Närpes omvaldes som medlemmar 

av musiknämnden. Medlemmen Immanuel Eriksson från Åbo 

ersätts av Krister Norrgrann från Mariehamn som invaldes.  

 

15.      Val av två (2) verksamhetsgranskare eller en (1) revisor och dennes 

suppleant för att granska det löpande redovisningsårets verksamhet 

och räkenskaper: Den mångårige verksamhetsgranskaren Jens 

Westerbladh från Borgå avgår, och i hans ställe invaldes Håkan 

Björk från Raseborg. Mikael Forss, även han från Raseborg, 

fortsätter som verksamhetsgranskare. 

 

16. Övriga ärenden: Diskuterades Kvartettens utformning i FSSMF:s 

tidskrift Resonans. Från styrelsens sida rekommenderades, att 

körerna utnyttjar Kvartetten som ”anslagstavla” för sin 

evenemangs-information.  

 

Förbundsordförande informerade om det nya registersystem 

(utvecklat av Webbhuset), som FSSMF tagit i bruk. Alla körer och 

ensembler i FSSMF ingår i detta register vilket underlättar postning 

av Resonans och uppbärande av medlemsavgifter från körer och 



ensembler. Samtidigt underströks, att det gamla registersystem 

som FSM:s medlemskörer använt för upprätthållande av FSM:s eget 

förbundsregister kommer att användas även i fortsättningen. Den 

förnyade EU-lagstiftningen angående register (DGPR) berördes 

även.  

   

 FSM:s hederstecken överräcktes till Gilbert Appelgren av 

förbundsordförande Hasse Lillkull, som erkännande av hans 

betydande insats för manssången i Svenskfinland genom hans 

aktivitet inom FSM och inom Stödet r.f. 

 

16.     Mötet avslutades kl. 14.35. 

 

 

 

 

Hasse Lillkull   Peter Floman 

Förbundsordförande  Förbundssekreterare 

 

Justerat: 

 

 

Trygve Gestrin   Jouko Helin 

 


