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Protokoll fört vid Finlands svenska manssångarförbund r.f.:s höstmöte
å Tekniska Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors

Ärenden

1. Mötets öppnande. Förbundsstyrelsens ordförande öppnade mötet kl. 11:11:11  och hälsade 
alla närvarande hjärtligt välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Krister Forssten valdes till mötets ordförande 
och Gilbert Appelgren till mötets sekreterare.

3. Val av protokollsjusterare och rösträknare för mötet. Dennis Holmlund och Mats 
Westerholm valdes till både protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

4. Verkställande av namnupprop och granskning av fullmakter. Upprop och granskning 
verkställdes av ordförande, varefter han kunde konstatera att följande medlemmar genom 
respektive fullmaktsinnehavare (personnamn inom parentes) var representerade på mötet: 
Akademiska Sångföreningen (John Tallqvist), Ekenäs Manskör (Bo Thölix), Gamlakarleby 
Manskör (Ralf Sandbacka), Kyrkslätts Manskör (Carl-Gustaf Bäck), Manskören 
Manifestum (Jan Salvén från punkt 11), Manskören Frihetsbröderna (Mats Westerholm), 
Manskören Raseborg (Roger Lönnberg), Mariehamns Kvartetten (Mikael Lagström), Sibbo 
Sångarbröder (Simon Djupsjöbacka från p. 11), Sällskapet M M (Dennis Holmlund), Wasa 
Sångargille (Bo-Erik Ekman), Wasa Sångargille Seniorkör (Börje Sjöblom) och Åbo 
Sångarbröder Musices Amantes (Jan Otto Andersson). Representerade var alltså 
sammanlagt 13 körer med fullmakt. Närvarande var dessutom R. W. Ahlberg, Gilbert 
Appelgren, Tom Björkman, Krister Forssten, Tryggve Gestrin, Kurt Haldin, Christian 
Holmqvist, Fredrik Johansson, Hasse Lillkull, Antti Lindqvist, Sebastian Perret, Jan-Ola 
Sunabacka, Karl-Gustav Sundman och Kasper Sundström.

5. Mötets laglighet och beslutförhet. Ordförande redogjorde för förutsättningarna för 
lagligheten och beslutsförigheten, varefter han kunde konstatera att förutsättningarna är 
uppfyllda och att mötet är lagligt och beslutsfört.
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6. Godkännande av föredragningslistan. Mötet godkände föredragningslistan, vilken utdelats 
tillsammans med kallelsen till mötet.

7. Val av ordförande för år 2012. Ordförande bad om förslag. Gjordes förslag, som vann 
understöd, att nuvarande förbundsordförande Krister Forssten skulle omväljas. Inga andra 
förslag gjordes, varför mötesordförande kunde konstatera att han enhälligt hade valts till 
förbundsstyrelsens ordförande för år 2012. Han tackade för förtroendet och konstaterade att 
han ställer sig till förfogande för uppgiften i enlighet med vad han tidigare meddelat högst 
för året 2012.

8. Val av styrelsemedlemmar och viceordförande för år 2012. Kurt Haldin framförde styrelsens förslag 
om hur han själv skulle ersättas i styrelsen som representant för Norra Österbotten och att Henrik 
Helander skulle omväljas till representant för Västnyland samt att Hasse Lillkull skulle väljas till 
vice ordförande. Enligt dessa förslag valdes alltså följande personer till respektive uppgifter:

• Ola Känsälä från Kronoby Manskör till styrelseledamot för Norra Österbotten för perioden 
2012-2014 .

• Henrik Helander till styrelseledamot från Västnyland för perioden 2012-2014.

• Hasse Lillkull till vice ordförande för år 2012

9. Musiknämndsval. Enligt styrelsens förslag valdes följande personer till respektive uppgifter:
• vicedirigenter (2st). Omvaldes Martin Segerstråle och Karl-Gustaf Sundman.
• Medlemmar (2st). Omvaldes Kjell Knapas och Marina Pettersson.
• suppleanter (2st). Omvaldes Jan-Erik Slätis och Roy Stenberg.
Förbundsdirigenten utses av förbundsstyrelsen och är musiknämndens ordförande.

10. Val av revisorer (2 st) och revisors suppleanter (2 st). Enligt nuvarande lagstiftning kan 
verksamhetsgranskare väljas trots att stadgarna stipulerar val av revisorer. Nuvarande 
verksamhetsgranskare, Frej Nyholm, Kyrkslätt och Håkan Taubert, Kyrkslätt, valdes till 
verksamhetsgranskare för år 2012. Anders Finskas, Kyrkslätt, och Kristian Hallbäck, Helsingfors, 
omvaldes till suppleanter för verksamhetsgranskarna för år 2012.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2012. Verksamhetsplanen genomgicks 
och korrigerades till vissa delar enligt mötets förslag. Skattmästaren presenterade därefter 
förslaget till budget för år 2012. Budgetförslaget är uppgjort med en sänkning av 
medlemsavgifterna med 3,50 euro som grund, dvs. till 10 e/sångare och 5 e/studentsångare. 
Förbundsmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten enligt detta.

12. Bestämmande av årsavgiftens belopp för år 2011. Mötet bestämde årsavgifterna till 10 euro 
per sångare i medlemskörerna och 5 euro per sångare i studentkörerna.

13. Övriga ärenden. Inga övriga ärenden hade presenterats av medlemmarna på förhand. 
Styrelsen hade på fördragningslistan föreslagit behandling av en enkät till medlemskörerna. 
Enkäten hade sitt ursprung i ett initiativ från Mariehamns Kvartetten hösten 2010 gällande 
förbundets framtida uppgifter. Initiativet behandlades på vårmötet 2011 varefter styrelsen 
utsåg en arbetsgrupp att utreda medlemskörernas åsikter och Jan-Ola Sunabacka, som ledde 
arbetsgruppens arbete, framförde nu en rapport om enkäten i form av en Power Point-
presentation. Presentationen, som bifogas protokollet, sänds ut till alla körer. Efter 
presentationen fördes en diskussion om förbundets situation i allmänhet och körernas behov 
av sitt förbund i synnerhet. I diskussionen framtogs bl.a. att förbundet absolut borde ta i 
bruk nya sätt, bl.a. de nya sociala medierna, för spridning och behandling av sin information 
och samtidigt bestämma vilka kanaler som ges företräde. Förbundet borde också uppriktigt 
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gå in för att ge mera tid åt förbundsmötena, att planera och skicka ut handlingar i god tid, att 
lyssna till alla körer och sångare, inte minst studenterna, samt att allvarligt behandla och 
uppfölja givna och framförda initiativ. Styrelsens och arbetsgruppens arbete med resultatet 
av enkäten fortsätter i enlighet med verksamhetsplanen för år 2012.

14. Mötets avslutande. Ordförande tackade mötesdeltagarna för aktivt deltagande och intensiva 
diskussioner. Ordförande avslutade mötet kl. 13:08

Omedelbart efter mötets avslut

• Presenterade fil.mag. Christian Holmqvist utgivningen av boken Sång ur vår själ – FSM75. 
Boken hade han skrivit på uppdrag av förbundsstyrelsen och den utdelades nu till alla 
mötesdeltagare samt följande dag till alla deltagande sångare i medlemskörerna i 
sångartinget i Esbo, Hagalund, i samband med firandet av FSM75. Bokpresentationen 
bifogas mötesprotokollet.

• Intog förbundsmötesdeltagarna en lunch med Stödet som värd å restaurant Tekniska för att 
ära FSM75. Under lunchen höll Suomen Mieskuoroliittos ordförande Antti Lindqvist ett 
mycket intressant och givande anförande om manskörens rekrytering. Anförandet kommer 
att presenteras även i Kvartetten 4/12.

In fidem Justering

Gilbert Appelgren Krister Forssten
Mötets sekreterare Mötets ordförande

Dennis Holmlund Mats Westerholm
Protokolljusterare Protokolljusterare

Bilagor: Kallelse till mötet, föredragningslista, fullmakter, presentationer.
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