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1. Allmänt om verksamhetsförutsättningarna 
 

Förbundet verkar ha stabila utsikter fem år framåt för en verksamhet, som i stort sett vilar på 
de grunder förbundet har verkat på de senaste tio åren. De viktigaste förutsättningarna för 
detta är givetvis att de nuvarande medlemskörerna kan fortsätta sin verksamhet som 
levande manskörer med aktiva och intresserade sångare som medlemmar samt att 
medlemskörerna upplever det vara fördelaktigt att för utvecklandet av sin egen verksamhet 
upprätthålla detta sitt förbund. En minst lika tungt vägande verksamhetsbetingelse är att de 
viktigaste ekonomiska förutsättningarna fortsätter; såväl i form av det allmänna som av det 
privata verksamhetsunderstödet samt att också förbundets egen understödsförening Stödet 
kan upprätthållas och utvecklas. 
 

2. Riktlinjer för planering av verksamheten 
 
Grunden för FSM:s traditionella verksamhet bör fortsätta som hittills, d.v.s strävandet efter att 
stärka den svenska manskörssångens ställning i Finland, och förbundets operativa arbete 
ska i enlighet med detta inriktas på praktiska aktiviteter, med vilka man kan stöda de enskilda 
medlemskörerna i deras arbete. 
Förbundets medlemmar, manskörerna, bör medverka i arbetet för att implementera 
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 utgör ett samlande forum 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. 
 

3. Femårsplan 2017-2021 
 
Information till medlemmarna och sångarna hör till de mest fundamentala uppgifterna för 
förbundet. Kvartetten ska fortsättningsvis utges i minst lika stor omfattning som de senaste 
tio åren, d.v.s. utkomma med fyra nummer per år som en bilaga i Resonans. Förbundet 
eftersträvar ett fortsatt samarbete om detta med FSSMF gällande både tryckning och 
redaktörstjänster. Anskaffning och reservering av ekonomiska resurser speciellt för detta ska 
ingå i de viktigaste målsättningarna under femårsperioden. 
Information ska även levereras i allt mer ökande grad elektroniskt över nätet. Webbsidornas 
utveckling ska fortsätta efter totalrenoveringen 2013. Även Facebooksidan samt övriga 
sociala medier skall utnyttjas för komplettering av informationsgången. 
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 ska 
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sammankomma årligen och förbundsdirigenten ska hålla kontakt med medlemskörerna bl.a. 
genom att bevista deras jubileumskonserter och övriga aktiviteter. Förbundsdirigenten 
arrangerar dirigentmöten samt står till förfogande för medlemskörerna för enskild 
konsultering och utvärdering av konsertrepertoarer och tolkning av enskilda stycken. 
Arrangemang och deltagande i stora musiksammankomster är ett annat viktigt strategiskt 
verksamhetsmål. FSM ska fortsätta engagera sig i de sång- och musikfester som FSSMF 
arrangerar. Nästa sångfest arrangeras 20216 och FSM:s deltagande som förbund med så 
gott som alla medlemskörer med ska utgöra ett av de stora målen under långsiktsplanerings-
perioden. 
FSM ska också fortsätta initiera och utveckla arrangemang av sångarting specifikt för 
manskörerna. Nästa ting arrangeras av Wasa Sångargille WSG år 2017 i Vasa och 
förbundet deltar aktivt i förberedelserna för det. Då Finland också firar sin 100-åriga 
självständighet bör detta även prägla sångartingets program. Beslut om placering, samt 
genomförande av därpå följande sångarting är ett av de viktigaste målen under den 
kommande 5-årsperioden. 
FSM fortsätter också med de projektkörsaktiviteter, som inleddes i början av 2000-talet. Coro 
Finlandia VI-projektet avslutas med en konsertresa till Island i maj 2015, samt ytterligare en 
avslutningskonsert i Mariehamn i mars 2016. En ny projektkör planeras att grundas för åren 
2017-2018. 
 
De flesta av de praktiska administrationsuppgifterna för FSM:s ledning ska målinriktat skötas 
av förbundets styrelseledamöter samt förbundsdirigenten och eventuella funktionärer. Hit hör 
sekreterar- och skattmästaruppgifterna och arrangemang och upprätthållande av projekten 
samt det praktiska ledandet av förbundets musikaliska verksamhet. Vissa delar av 
förvaltningen kan man emellertid tidvis vara tvungen att utlokalisera och ekonomiska 
resurser måste reserveras för detta. 
Manskörernas gemensamma intressebevakning hör också till förbundets viktigaste 
strategier. FSM ska aktivt arbeta för att de svenskspråkiga manskörernas kulturella och 
ekonomiska intressen tillvaratas inom det finlandssvenska musiklivet i landet samt att 
organisationen på det finlandssvenska musikfältet blir lättare och att arbetsfördelningen 
mellan FSSMF och medlemsförbunden blir klarare. FSM för också fram de finlandssvenska 
manskörernas synpunkter på det internationella planet bl.a. inom NSF - Nordisk 
Sangerforbund där FSM innehar en styrelseplats. FSM strävar efter att ha en nära kontakt till 
SMKL – Suomen Mieskuoroliitto. Samarbetet förväntas fortsätta med en intensifiering av 
kontakterna mellan förbundens ledningar. 
 
FSM eftersträvar en konstant utbildning av medlemskörernas dirigenter. Formerna för detta 
besluts inom de årliga verksamhetsplanerna. Mästarmärkets regler samt sånglista förnyades 
år 2014 och det första mästarmärkesprovet arrangerades i Januari 2015 i Vasa. Strävan är 
att göra detta till ett årligen återkommande arrangemang och att aktivera sångarna att 
avlägga provet för att höja förutom sångarens egna personliga kunskapsnivån, även 
därigenom medverka till att höja den musikaliska nivån i den egna kören. Programmet i 
samband med mästarmärkesveckosluten utvecklas och varieras kontinuerligt genom att till 
exempel arrangera olika former av workshops eller utbildning i kvartettsång samt bjuda in 
engagerande och kunniga sångpedagoger och -ledare.  
 
FSM skall under långsiktperioden även utreda medlemskörernas behov att anlita 
körpedagoger, tonbildare eller arrangera annan form av utbildning inom ramen för sin körs 
egentliga verksamhet. I detta sammanhang utreds också de ekonomiska förutsättningarna 
för arrangerande av dylik verksamhet, samt huruvida FSM kan vara körerna behjälpligt i 
detta sammanhang. Förutom att utbilda sångarna i sångteknik skall förbundet även 
implementera musikteori i den coachning som erbjuds körerna. Utbildningstillfällen och -
former planeras och startas under 5-årsperioden. 
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FSM fortsätter även att aktivt delta i och utveckla det av oss initierade Ungdoms- och 
gosskörsprojektet som startar i FSSMF:s och DUNK:s regi år 2015. FSM innehar en plats i 
arbetsgruppen för projektet, vars mål är att få ungdomar att intressera sig för att sjunga i kör 
och därigenom i förlängningen trygga förutsättningarna att värva nya medlemmar till FSM:s 
medlemskörer. 
 
Sångarna i förbundets medlemskörer förtecknas i ett gemensamt register, FSM-registret 
och/eller Membra. Ändamålet och formerna för registerföringen besluts i de årliga 
verksamhetsplanerna. 
 

4. Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 
 
Den viktigaste förutsättningen för att främja manskörssången är att förbundets ekonomi är i 
gott skick. Detta kan uppnås med välavvägda utgifter och oförminskade understöd. Under 
förutsättning att nuvarande ekonomiska betingelser består avser styrelsen att klara av 
ekonomin under femårsperioden med den fr.o.m. år 2012 sänkta medlemsavgiften, d.v.s. 
med 5 euro per sångare i studentkörerna och 10 euro per sångare i övriga medlemskörer. 
 
FSM:s nuvarande ekonomiska förutsättningar inskränker sig till tre huvudslag av intäkter: ett 
årligt statligt understöd kanaliserat via FSSMF på 10 000 euro, medlemskörernas årliga 
medlemsavgifter på drygt 10 000 euro samt på privata understöd i huvudsak från de 
finlandssvenska fonderna och i mindre grad från den egna understödsföreningen på 
sammantaget 5 000-10 000 euro per år. Intäkterna kan alltså uppgå till c. 30 000 e men 
också stanna vid 22 000-25 000 e i året beroende på understödsklimatet i landet. FSM:s 
årliga kostnader för verksamheten utgörs likaså i huvudsak av tre i stort sett lika stora slag 
på en tredje del var: kostnader för informationen (Kvartetten, webben etc.), för 
projektverksamheten samt för den egentliga administrationen. 
 
Av detta förhållande mellan de årliga intäkterna och kostnaderna beror i hög grad på hur 
utgifterna kan planeras. De varierande understöden från privata källor är helt utslagsgivande 
för möjligheterna att satsa på t.ex. projektverksamhet eftersom informationsverksamheten 
(Kvartetten) och den mest nödvändiga (och lagligt förutsatta) administrationsverksamheten 
(redovisning etc.) alltid måste gå före tidvis nog så viktiga projekt. 
 
Styrelsen planerar utveckla förutsättningarna för den ekonomiska finansieringen av 
verksamheten till att bli mindre beroende av årliga projektvist behovsprövade understöd. 
Dessa planer kan dock knappast lyckas utan att ett genombrott till näringslivet sker i mening 
att upprätta ett nära samarbete med enskilda understödande storföretag eller övriga dylika 
institutioner. För dessa ändamål måste en betydligt större del av förbundet än enbart 
styrelsen ställa upp och därför planerar styrelsen att anordna ett framtidsseminarium t.ex. år 
2017 eller 2018 för att pejla stämningarna inom förbundet för ett dylikt finansieringstilltag. I 
övrigt fungerar förbundets långsiktsbudget samt resursanskaffning och –allokering inom ovan 
beskrivna traditionella ramar.  
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