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Till FSM:s medlemskörer och alla manskorister: 
 
STÖDET vill informera manssångarna om understödsföreningens verksamhet till stöd för deras 
körer. Här följer en beskrivning på vad STÖDET egentligen är och hur verksamheten är upp-
lagd. Det är viktigt för uppnående av målen att få nya understödande medlemmar.  
  
Vad är STÖDET? 
 
STÖDET är en ideell förening med uppgift 
att stöda Finlands svenska manssångarför-
bund och manskvartettsången inom det-
samma. I prak-tiken betyder detta att före-
ningen samlar in medel på olika sätt för att 
sedan kunna dela ut en stor del av dem till 
ändamål som står den finlandssvenska 
manssången nära. 
 
På insamlingssidan är de årliga medlems-
avgifterna och bidragen från medlemmarna 
de klart viktigaste intäkterna men också bi-
drag och gåvor från andra donatorer samt 
försäljning av märken och hyllningsadresser 
utgör betydande intäktskällor. 
 
En stor del av de insamlade medlen placeras 
långsiktigt på kapitalmarknaden för att ge 
avkastning till kommande understödsända-
mål. Men en annan stor del av de insamlade 
medlen och avkastningen delas årligen ut till 
understöd för manssången. Dessa under-
stödsformer är bl.a. 
 
KVARTETTEN 
 
Manssångarnas egen tidning KVARTET-
TEN upplevs allmänt som en av de mest 
sammanhållande länkarna bland de fin-
landssvenska manssångarna och då är det 
viktigt att utgivningen tryggas även i fort-
sättningen. STÖDET GÖR ALLT FÖR 
DETTA ÄNDAMÅL. 
 
Understöd till körerna 
 
Under sin 73-åriga verksamhet har STÖDET 
delat ut betydande medel för bl.a. utgivning 
av nya kompositioner (Nils Westerholms 
fond), kvartettsång (Ulf Korsströms fond), 

Nylands Brigads Soldatkör och även direkt 
till körerna. 
 
Understöd direkt till manskörerna har verk-
ställts på 2000-talet i högsta grad. På omstå-
ende sida ser du hur Stödet har understött 
manskörerna med betydande medel. Din kör 
har säkert fått ett stort understöd i något 
skede eller så kommer ni att få det. Kolla 
tabellen på andra sidan! 

 
Medlemskårens betydelse 

 
STÖDETS över 400 medlemmar utgör 
stommen i verksamheten. Medlemmarna är 
till en stor del manskorister men det finns 
också ett betydande antal "andra" person-
medlemmar, både damer och herrar. Mans-
sångarförbundets medlemskörer har emel-
lertid över 1100 medlemmar, vilka alltså inte 
på långt när alla ännu är medlemmar i 
STÖDET. Många år har medlemsvärvning-
en varit framgångsrikt och vi hoppas den så 
skall fortsätta så att medlemsantalet inte lö-
per risk att minska. STÖDET hoppas inner-
ligen att alla manskörer och deras korister 
samt vänner och bekanta skulle ansluta sig 
och medelst en årlig rätt blygsam medlems-
avgift (10 euro) delta i understödsarbetet. 
 
Vi finns också på manssångarförbundets sajt 
med egna webbsidor. Kolla upp oss där! 
http://www.kor.fi/stodet/ 
 
Hela styrelsen med kontaktuppgifter finns 
också i Kvartetten/Resonans 
 
ALLT FÖR MANSSÅNGEN! 
STÖDETs styrelse 
 
Gilbert Appelgren 
ordförande 
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