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1. Allmänt om verksamhetsåret 2019 
 
2019 är FSM:s 83:e verksamhetsår och präglas av en fortsatt utveckling av de evenemang som 
startats under de senaste verksamhetsåren. Det vill säga arrangerande av dirigentkurser, FSM 
Forum och Mästarsångarveckoslut med avläggande av sångprov i enkel kvartett.  
Den största evenemanget under 2019 utgörs av firandet av manskörssången 200-år i Finland. 
Jubileumsåret 2019 kommer det att arrangeras två konserter med hög profil i maj i Helsingfors 
respektive i Åbo. Firandet baserar sig på att den första registrerade fyrstämmiga manssången 
klingade för första gången i Finland år 1819, när Johann Joseph Pippingsköld startade en 
dubbelkvartett under namnet Sångsällskapet i Åbo. 
Projektet är ett samprojekt mellan FSM och SMKL, initierat av FSM. Som projektdragare fungerar 
Jan Salvén (Manifestum) och som konstnärlig ledare Matti Hyökki (SMKL). 
Material och logotyper kommer att produceras och finnas tillgängligt för att användas av Finlands 
samtliga manskörer under jubileumsåret. Bägge förbunden uppmanar sina medlemskörer att 
kontakta sina broderkörer i den ”andra språkgruppen” för att hålla konserter tillsammans. 
Förbundets administrativa verksamhet sköts fortsättningsvis helt och hållet med egna resurser 
inom FSM:s styrelse.   
I övrigt gäller om förbundets verksamhetsförutsättningar och planeringen av verksamheten samt 
principerna för och implementeringen av den musikaliska och administrativa verksamheten vad 
som utstakas i långsiktsplaneringen. 

 
 
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. 
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 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. 
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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 enligt de nya 
reglerna i januari 2015 i Vasa. Strävan är att detta skall vara ett årligen, eller vart annat 
år, återkommande arrangemang samt att aktivera sångarna att avlägga provet för att 
höja sångarens egna personliga kunskapsnivå och därigenom även 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. 
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 2021 i Helsingfors 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 sångarting kommer att arrangeras i Mariehamn år 2020.  
Ett av de viktigaste målen under den kommande 5-årsperioden är arrangerandet av en 
uppföljning av den diskussion som fördes år 2015 med samtliga tidigare arrangörer om 
sångartingets utveckling, programinnehåll, organisation samt ansvarsfördelning mellan 
förbund och kör. 
 
 
3. 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. För närmare 
studium av föreslagen budget för år 2018 tillhandahålls särskilda bilagor (FSM:s budget 2018 och 
jämförelser 2014-) på förbundsmötet. 
 
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. 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. 
 
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. T.ex. 
beviljade Svenska Kulturfonden inte något understöd alls åt FSM på basen av ansökan i 
november 2017. Medlemsavgiften sänktes år 2012 till nu gällande 5 euro per sångare i 
studentkörerna respektive 10 euro per sångare i övriga medlemskörer.  
För att klara av ekonomin framöver beslöt förbundsmötet 2017 att höja medlemsavgiften med 
början från och med verksamhetsåret 2018. Medlemsavgiften fastställdes till 6 euro per sångare 
i studentkörerna och 12 euro per sångare i övriga medlemskörer. 
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4. Intressebevakningen  
 
Manskörernas gemensamma intressebevakning hör 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. 
 
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 och Kvartetten i Resonans samt det nya 
medlemsregisterprogrammet är i detta avseende goda exempel på utvecklingsmöjligheterna. 
 
FSM är en av de stiftande medlemmarna i MWI - Martin Wegelius Institutet och innehar 
därigenom en beständig styrelsepost. På FSM:s mandat har för den treårsperioden 2017–2019 
invalts Leif Nystén, med förbundsordföranden som personlig suppleant. 
För närvarande diskuteras villkoren för en stadgeändring inom MWI och planen är att den nya 
stadgan skall gälla senast från och med 1.1.2019. Enligt förslaget till ny stadga skall de fyra 
stiftande medlemmarna i MWI ha en plats i stiftelsen Förvaltningsråd. Förvaltningsrådet i sin tur 
väljer den operativa styrelsen 
 
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.  

 
5. 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. För omedelbar information läggs aktuella händelser ut på FSM:s Facebooksida 
medan FSM:s hemsida med den nya adressen 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. Medlemskörerna 
informerar själva om sina kontaktuppgifter och sin verksamhet på sina eventuella egna hemsidor 
samt till förbundet via regionrepresentanterna. 
 

 
  

http://www.manskor.fi/
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6. Projekt och aktiviteter 
 
Långsiktsplan (LP5) 
Styrelsen uppdaterar förbundets 5-års långsiktsplan fortlöpande. Föreläggs förbundsmötet i 
samband med behandlingen av verksamhetsplaneringen för nästkommande verksamhetsår. 
 
Utveckling av informationsgången 
Möjligheterna att utnyttja webbsajten och andra sociala medier för förbundets informationsgång 
utvecklas fortlöpande för att bli mer attraktiva för våra medlemmar. 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. utvecklas vidare och 
tillsammans med Resonans/Kvartettens redaktör.  
Musiknämnden utvecklar en praxis för ett diskussions- och informationsforum för körernas 
dirigenter. 
 
Dirigentseminarium  
Förbundsdirigenten leder och utvecklar formerna för den praktiska dirigentutbildningen.  
Förbundets styrelse har tillsammans med förbundsdirigenten beslutat arrangera 
dirigentseminarium som fortsatt årlig utbildning i FSM:s regi med en manskör som övningskör. 
 
Mästarsångarmärket 
Mästarmärkets regler samt sånglista förnyades år 2014 och mästarmärkesprovtillfällen har enligt 
det nya reglementet arrangerats år 2015 i Vasa, 2016 i Pargas, 2017 i Borgå och 2018 i 
Mariehamn. Programmet i samband med mästarmärkesveckoslutet utvecklas kontinuerligt. 
2019 kommer mästarmärkesveckoslutet att arrangeras i Helsingfors i januari. Strävan är att 
fortsätta med att arrangera mästarmärkesveckoslut som ett årligen, alternativt vartannat år, 
återkommande arrangemang och att aktivera sångarna att avlägga provet för att höja förutom 
sångarens egna personliga kunskapsnivå, även därigenom medverka till att höja den musikaliska 
nivån i den egna kören. att till exempel innehålla olika former av workshops, röstvård eller 
utbildning i kvartettsång. 
 
Initiativ till FSSMF 
I det fall att projektet fortsätter, kommer även FSM att fortsätta med att aktivt delta i och utveckla 
det av oss initierade Ungdoms och gosskörsprojektet som startats 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. 
 
Manskörssången i Finland firar 200-årsjubiléum år 2019 
Förberedandet av manskörssången 200 år i Finland inleds och möjligheterna att koordinera 
firandet tillsammans med SMKL undersöks.  
 
Projektkör 
Möjligheten att arrangera nya körprojekt bibehålls i långtidsprogrammet. Beslut om startande av 
eventuella nya projektkörer tas av styrelsen tillsammans med förbundsdirigenten. 
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7. Händelser och evenemang 
 
2019 

• Mästarsångarveckoslut i Helsingfors 

• FSM Dirigentseminarium. 

• Manskörssången i Finland 200 år! 1919 firade FSM:s föregångare, det tvåspråkiga Finlands 
kvartettsångarförbund detta med en stor konsert. 1969 firade FSM och SMKL 150-
årsjubileet stort tillsammans med konserter i Helsingfors och Tammerfors under beskydd av 
Republikens President. 
Projektgruppen som bildades år 2018, kommer att på våren 2019 arrangera två konserter 
med anledning av 200-årsfirandet, i Åbo den 7.5 och i Helsingfors den14.5 
I Åbo deltar körerna, Brahe Djäknar, Mariehamns Kvartetten, Wasa Sångargille, Naskalit, 
Euga, Mieskuoro Laulajat och Porin Mies-Laulu. 
I Helsingfors uppträder Akademiska Sångföreningen, Sällskapet MM, Manifestum, 
Ylioppilaskunnan Laulajat, Laulu-Miehet, Polyteknikkojen Kuoro, Kauppakorkeakoulun 
Ylioppilaskunnan Laulajat och Liiton Miehet. 
På övriga håll i landet uppmanas körerna från FSM och SMKL att arrangera gemensamma 

konserter, över språkgränserna. 
 
2020 

• Mästarsångarveckoslut 

• FSM Framtidsseminarium. 

• FSM Sångarting i Mariehamn. 

• Startande av ett nytt körprojekt. 

• Nordic-Baltic Male Choir Festival i Helsingfors i samband med Madetoja-tävlingen i 
Musikhuset. Festivalen arrangerades senast I Reykjavik 2016 på initiativ av Nordisk 
Sangerforbund. 
 
2021 

• Mästarsångarveckoslut 

• FSM fyller 85 år. 

• FSM Forum för Dirigenter och Ordföranden. 

• FSSMF:s sång- och musikfest i Helsingfors. 
 

2022 

• FSM Dirigentseminarium. 

• FSM Forum för Dirigenter och Ordföranden. 
 
2023 

• Mästarsångarveckoslut 

• FSM Dirigentseminarium. 

• FSM Forum för Dirigenter och Ordföranden. 
 

 


