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Protokoll fört vid förbundsmötet 2019 
 
Tid: 30.3.2019 kl. 12:00 
 
Plats: Sällskapet MM:s klubblokal, Elisabetsgatan 2, Helsingfors 
 
 

1.        Mötet öppnades kl. 12.48 av förbundsordförande Hasse Lillkull. 

 

2.        Till ordförande för mötet valdes förbundsordförande Hasse Lillkull och till 

sekreterare förbundssekreteraren Peter Floman. 

 

3.        Till justeringsmän och rösträknare för mötet valdes Krister Norrgrann (MK) och 

Martin Wilhelms (WSG). 

 

4.        Verkställande av namnupprop och granskning av fullmakter. Nio medlemskörer 

var representerade genom befullmäktigade representanter: 

   

 Gamlakarleby MK  Karl Gustaf Sundman  

Kyrkslätts MK  Håkan Taubert  

MK Frihetsbröderna  Mats Westerholm 

 Mariehamns Kvartetten  Krister Norrgrann 

 Pargas MK   Gustav Sundström 

Runebergskören BSB  Peter Floman 

 Sällskapet MM  Hasse Lillkull 

 Wasa Sångargille  Martin Wilhelms 

 Wasa Sångargille, Seniorkören Martin Wilhelms 

 

 Närvarande var även förbundets materialförvaltare Trygve Gestrin (MM), 

Gilbert Appelgren (ordförande för Stödet rf.) samt Ralf Sandbacka (Stödets 

sekreterare). 

 



5.        Konstaterades att mötet sammankallats stadge-enligt med kallelse som 

utskickats till körerna den 21.2.2019 samt annons i Resonans/Kvartetten. 

 

6.        Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

 

7.        Styrelsens årsberättelse och bokslut, samt verksamhetsgranskarnas utlåtande 

gällande det senast avslutade redovisningsåret presenterades.  

 

 Samtliga presentationer godkändes av mötet. 

 

8.        Bokslutet fastställdes av mötet som beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 

förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.  

 

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 eventuell justering av det löpande årets (2019) verksamhetsplan, 

budget och medlemsavgifter samt fastställande av följande års (2020) 

verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter: 

 

 Förbundsordförande Hasse Lillkull presenterade verksamhetsplanerna för 2019 

och 2020-2024. Tonvikten i planen för 2019 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. 

Verksamhetsplanens punkt nr 4 uppdaterades med en kläm om att förbundets 

körer aktivt skall ta del av och utnyttja det material som finns på mk200.fi -

hemsidan.  

 

 Verksamhetsplanens punkt nr 5 uppdaterades så, att samtliga kvartetter som 

sjungit in stam- / mästarsångarrepertoaren, nämns vi namn. 

 

 Coro Finlandia VII kommer att genomföras som ett separat projekt. De planer 

som var aktuella under 2018 har reviderats, vilket inneburit dels att Coro 

Finlandia VII inte kunde genomföra den planerade konsertresan till Ungern, 

dels att kravet på mästarsångarstatus för deltagande i CFVII inte längre gäller. 

Orsaken är, att ett tillräckligt antal sångare inte hittills kunnat rekryteras. 

Resmålet är för tillfället öppet, men principbeslut har fattats om att 

konsertresan görs inom Norden eller Baltikum. 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. Från och med 

29.3.2019 är Peter Floman (Runebergskören) dragare för projekt CFVII i 

samarbete med förbundsdirigenten Henrik Wikström.  

 

Under diskussionen på förbundsmötet kring CFVII konstaterades, att denna kör 

inte skall uppfattas som en elitkör, i motsats till SMKL:s Liiton miehet; optionen 

att hugade FSM-korister skulle ges möjlighet att delta i Liiton miehet-kören 

framfördes som ett ämne för diskussion vid något av FSM:s och SMKL:s 

samarbetsmöten. 

 

 Budgeten för 2019 presenterades av förbundsordföranden på grund av att 

skattmästaren Rabbe Johansson hade förhinder att deltaga i mötet. 

Medlemsavgiften föreslogs oförändrad.  

 

 I samband med diskussionen om verksamhetsplanen för år 2020 betonades, att 

FSSMF:s nya register kommer att ersätta det register som FSM har 

upprätthållit. Körernas och förbundets funktionärer skall erbjudas instruktions- 

och skolningstillfällen för att klargöra det nya registrets principer, kontinuerlig 

uppdatering och hur man utnyttjar uppgifterna i registret i körernas ordinarie 

verksamhet, samt i samband med produktion av registerbaserad statistik 

förbundsvis och körvis.  

 

 Budgeten för år 2020 fanns inte tillhanda för presentation på mötet, varför 

mötet beslöt att ajournera behandlingen av denna del av agendan. Styrelsen 

gavs i uppdrag att förbereda och presentera budgeten för år 2020 inom april 

månad 2019, varefter de på förbundsmötet närvarande representanterna får ta 

ställning till budgetförslaget per e-mail för kommentarer och godkännande. 

  

Långsiktsplanen för 2020-2024 uppdateras efter mötet och sänds ut för 

godkännande. En kommentar vid diskussionen kring långsiktsplanen föreslog 

att ett stycke gällande nya strategier för rekrytering av nya sångare till körerna 

skall ingå och en redogörelse för FSM:s rekryteringsstrategi skall presenteras på 

förbundsmötet 2020. 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.  

 

Beslut: Verksamhetsplanerna samt budgetförslaget för år 2019 godkändes. 

Samtidigt godkändes att medlemsavgifterna bevaras oförändrade. 

Verksamhetsplanen och tillika långtidsplanen 2020 – 2024 samt budgeten för 



år 2020 bereds före utgången av april 2019 och godkänns efter e-mailrunda 

bland de på förbundsmötet medverkande körers representanter. 

 

11.      Val av förbundsordförande, som tillika är styrelsens ordförande förrättades. 

Hasse Lillkull omvaldes, men meddelade samtidigt, att detta är absolut sista 

gången han ställer sig till förfogande.  

 

Beslut: FSM:s styrelse gavs av förbundsmötet uppdraget, att utse en 

valberedning bestående av utanför styrelsen stående personer, för att bereda 

valet av ny ordförande för FSM vid förbundsmötet våren 2020. 

 

12.      Val av ledamoter i styrelsen förrättades för att ersätta Christian Lax och Rabbe 

Johansson som stod i tur att avgå.  

 

Valberedningens förslag presenterades och godkändes:  

Till nya styrelsemedlemmar valdes Tom Lindberg (Sällskapet MM) och Olle 

Johansson (Hangö MK), varvid man samtidigt kunde beakta principen, att 

körerna 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.  Även Jan Erik Slätis från Lappträsk, Tobias Udd från Närpes samt 

Krister Norrgrann från Mariehamn omvaldes, som medlemmar av 

musiknämnden.  

 

15.      Val av två (2) verksamhetsgranskare för att granska det löpande 

redovisningsårets verksamhet och räkenskaper: Håkan Björk och Mikael Forss, 

från Raseborg omvaldes som verksamhetsgranskare. 

 

16. Övriga ärenden: Förbundsordförande Hasse Lillkull överräckte förtjänsttecken 

åt två meriterade personer, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut:  

- Karl Gustaf Sundman från Gamlakarleby Manskör erhöll FSM:s Miniatyrfana 

med blå rosett som erkänsla för mycket aktivt engagemang i körlivet och i 

FSM:s olika projekt och begivenheter, både som dirigent (Gamlakarleby MK 

i 17 år, Terjärv MK i 3 år), och som kompositör och som arrangör för 

manskör, bl.a. av Abbas låtar och musik av Lasse Mårtenson. 

- Ralf Sanbacka från Gamlakarleby MK erhöll FSM:s förtjänstmärke för 

långvarig insats i GM-kören och i Stödets styrelse. 

 



 

 

 

       17.    Mötet avslutades kl. 14.50. 

 

 

 

 

Hasse Lillkull   Peter Floman 

Förbundsordförande  Förbundssekreterare 

 

Justerat:   

 

 

 

Krister Norrgrann    Martin Wilhelms 

 

 

Bilagor: 

Bilaga Nr 1 Fullmakter 

Bilaga Nr 2 Möteskallelse jämte föredragningslista 

Bilaga Nr 3 Resultaträkning 2018 

Bilaga Nr 4 Balansräkning 2018 

Bilaga Nr 5 Budget och bokförda poster 2018 

Bilaga Nr 6 Budget 2018 – 2019 

Bilaga Nr 7 Verksamhetsgranskningsberättelse 2018 

Bilaga Nr 8 Verksamhetsplan 2019 

Bilaga Nr 9 Verksamhetsplan 2020 – 2024 (godkänd efter mötet) 

Bilaga Nr 10 Budget 2020 (godkänd efter mötet) 

Bilaga Nr 11 Valberedning 

 


