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   VERKSAMHETSPLAN 2021 
 

 
 
 

1. Allmänt om verksamhetsåret 2021 
 
2021 är FSM:s 85:e verksamhetsår och kommer att präglas av den pågående Corona-pandemin. 
Under stora delar av året kommer det att vara svårt att ordna evenemang där många människor 
möts fysiskt. Detta påverkar såväl medlemskörernas som förbundets aktiviteter på ett betydande 
sätt. 
 
Under verksamhetsåret påbörjar förbundet en storsatsning genom projektet 30 KARAT, som tar 
sikte på att utöka stamrepertoaren med 30 nya sånger av yttersta kvalitet. Vi ser detta treåriga 
projekt som det viktigaste finlandssvenska manskörsprojektet under innevarande decennium. 
 
För att locka till oss nya yngre sångare och ny publik är det nödvändigt att förnya vår 
sångrepertoar. Därtill erbjuder nya sånger fina utmaningar också för erfarna sångare. Vi hoppas 
att den förnyade sångrepertoaren kommer att fungera som en riktig vitaminspruta för våra 1000 
sångare. Med projektet 30 Karat lägger vi grunden för att framledes kunna erbjuda en större publik 
något riktigt bra och fräscht. 
 

 

2. Ekonomi  
 
Den viktigaste förutsättningen för att främja manskörssången är att förbundets ekonomi är i gott 
skick. Detta kan uppnås med välavvägda utgifter och ökade intäkter samt genom en genomtänkt 
förvaltning av våra tillgångar. För närmare studium av föreslagen budget för år 2021 tillhandahålls 
särskilda bilagor (FSM:s budget 2021 och jämförelser 2019–2020) på förbundsmötet. 
 
På grund av en alltmer restriktiv understödspolitik hos de bidragsgivare som tidigare understött 
vår verksamhet har vi under några år upplevt en försämring av rådande betingelser. Vi bör därför 
utveckla nya sätt att samla in medel för vår verksamhet. 
 
Medlemsavgiften är 6 euro per sångare i studentkörerna och 12 euro per sångare i övriga 
medlemskörer. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften bibehålls oförändrad. 
 
 
 

3. Intressebevakningen  
 
Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) är en takorganisation för finlandssvenska 
amatörmusiksammanslutningar. 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 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. Också samarbetet kring webbsidorna, Kvartetten i Resonans, virtualövningarna och 
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det nya medlemsregistersystemet Desky är i detta avseende goda exempel på 
utvecklingsmöjligheterna. 
 
Suomen Mieskuoroliitto (SMKL) är FSM:s finskspråkiga motsvarighet.  FSM strävar efter att ha 
en nära kontakt till SMKL. Samarbetet förväntas fortsätta i god anda. I verksamhetsplanen för 
vardera parten ingår ”ledningsträffar” under verksamhetsåret, i samband med vilka stadgade 
former för samarbetet utformas. I detta samarbete ingår även 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.  
 
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 att administrationen för NSF numera i 
praktiken sker i projektformat så att styrelseuppdraget för NSF flyttas runt mellan de nordiska 
länderna på basen av de olika projekt som skall arrangeras. Styrelseposterna innehas nu av de 
finska medlemskörerna med mål att delta i och bjuda in de övriga medlemsländernas körer till 
Madetoja körtävlingen år 2021.  
 
FSMs förre ordförande Hasse Lillkull blev inom ramen för NSF inbjuden i planeringsgruppen för 
SMKLs Madetoja körtävling, som planeras hållas 26. – 28.11.2021, efter att ha blivit framskjuten 
två gånger pga. av Corona-pandemin. 
 
FSM är en av de stiftande medlemmarna i MWI – Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet.  
Administrationen är uppdelad i ett Förvaltningsråd och en operativ styrelse. De fyra stiftande 
medlemmarna i i MWI har nu varsin plats i stiftelsens Förvaltningsråd, som i sin tur väljer den 
operativa styrelsen. FSM representeras i Förvaltningsrådet av Hasse Lillkull. 
 

 

4. 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 http://www.manskor.fi  används som verktyg till att bl.a. informera om 
manssångarförbundets och dess styrelses verksamhet och beslut. På sidorna publiceras 
fortsättningsvis förbundsmötesprotokoll, verksamhetsplaner och berättelser. Även FSM:s 
understödsförening Stödet har en egen avdelning på hemsidan.  
 
För omedelbar information läggs aktuella händelser ut på FSM:s Facebook-sida 
https://www.facebook.com/finlandssvenskamanssangarforbund. FSM strävar därtill att via sin 
Facebook-sida synliggöra medlemskörernas konserter, evenemang och inspelningar. 
 
Förbundet informerar därtill om aktuella saker med e-postutskick till körernas dirigenter, 
ordföranden, sekreterare och registeransvariga beroende på ärendets art. 
 
Medlemskörerna informerar själva om sina kontaktuppgifter och sin verksamhet på sina egna 
hemsidor samt till förbundet via regionrepresentanterna. 
 

  

http://www.manskor.fi/
https://www.facebook.com/finlandssvenskamanssangarforbund
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5. Projekt och aktiviteter 2021 
 
Långsiktsplan (LP5) 
Styrelsen uppdaterar förbundets 5-års långsiktsplan fortlöpande. LP 2022-2026 föreläggs 
förbundsmötet 2021 i samband med behandlingen av verksamhetsplanen för 2021. 
 
Vi informerar om vår verksamhet och lyfter fram körernas aktiviteter 
Hemsidan och Facebook-sidan utvecklas fortlöpande för att bli mer attraktiva för våra 
medlemmar. Vi försöker att synliggöra medlemskörernas satsningar genom att lyfta fram dem på 
förbundets Facebook-sida. Dessa satsningar kan vara körernas konserter, evenemang eller 
inspelningar. 
 
Mästarsångarmärket 
Ett Corona-anpassat mästarsångarveckoslut ordnades i Karis den 31. januari 2021. Endast 
sångprovet kunde i praktiken genomföras. Tio sångare deltog. Av dessa kan nu sex titulera sig 
mästarsångare.  
 
Virtuella sångövningar 
I samarbete med FSSMF kommer ett antal virtualövningar att ordnas för våra manskorister. 
Motsvarande övningar ordnas också för dam- och blandkörer. Den första virtualövningen för 
manskorister hölls den 13.2.2021 och närmare 100 manskorister deltog.  
 
Det är ännu inte bestämt när följande övning kommer att hållas. Det beror i hög grad på Corona-
läget. Helst övar vi ju fysiskt. 
 
Musikteori och uppsjungning på vår hemsida 
Förbundet kommer att skapa länkar till bra webbsidor med musikteori för manskorister. Därtill 
kommer vi att länka till videoklipp med genomtänkt uppsjungning för manskorister. Vid behov 
skapar vi eget innehåll. Vi kommer att informera medlemmarna om detta. 
 
Nya sånger läggs till FSM:s stamrepertoar 
Förbundet startar upp ett treårigt projekt som bär namnet 30 Karat. Projektet, som pågår i tre år, 
kommer att tillföra FSM:s stamrepertoar 30 nya sånger av yttersta kvalitet. Noter och stämfiler till 
sångerna kommer gratis att finnas tillgängliga för körerna på förbundets hemsida. 
 
Sitskulturen och bordsvisekunnandet utvecklas 
Förbundet har beslutat att stärka bordsvisekunnandet i medlemskörerna genom att starta upp 
projektet ’Helan går’. Projektet påbörjas under våren 2021. Under projektets gång introduceras 
en bordsvisa varje månad. 
 
Koristerna övar på egen hand (eller med sin kör eller delar av den) månadens bordsvisa med 
hjälp av förbundets stämfiler och kan kontinuerligt samverka på projektets Facebook-sida, bl a 
genom att chatta med varandra och genom att ladda upp bilder och videoklipp där man framför 
bordsvisan (gärna på ett humoristiskt sätt). 
 
Vi hoppas att ’Helan går’-projektet kommer att glädja många och stärka samhörighetskänslan i 
förbundet. Alla kan delta i projektet, till och med i dessa pandemitider. Man kan delta individuellt, 
i enkel- eller dubbelkvartett eller som kör. Man behöver inte anmäla sig och det finns inga 
prestationskrav. Man deltar när man hinner och känner för det.  
 
Vi har ingen planerad slutdag för projektet utan vi håller på så länge det finns nya bordsvisor att 
lära sig.  
 


