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ÅRSBERÄTTELSE 2010

Sjuttioandra verksamhetsåret

Den egentliga verksamhetens resultat visade ett hyggligt överskott mest på grund av 
kostnadsminskningar. Placeringsverksamhetens resultat ökade kännbart (59 %) i jämförelse med 
föregående år. Förmögenhetsvärdena hade mot slutet av året överlag stigit så att hela portföljens 
marknadsvärde 31.12.2010  var 69 % högre än vid utgången av år 2008, då finanskrisen började och 
sänkte portföljens värde 44 % mot året 2007.

Resultatet medgav stora stödinsatser till förmån för manskörssången. Stödet beviljade på ansökan 
direkta bidrag till Manskören Raseborg, Närpes Manskör, Pargas Manskör, Runebergskören BSB, Åbo 
Sångarbröder Musices Amantes och Wasa Sångargille Seniorkören samt understödde därutöver 
Finlands svenska manssångarförbund på många olika sätt. 

Medlemsantalet kunde inte heller detta år utökas utan stannade vid en liten nedgång på tre medlemmar 
till antalet 418 trots en acceptabel nyanslutning. Minskningen har varit och är föremål för styrelsens 
energiska motåtgärder.

Styrelsen omvaldes i sinhelhet och är därmed fortsättningsvis geografiskt vältäckande i Svenskfinland. 

1 Organisation

1.1 Medlemmar

Personliga medlemmar

Antalet personmedlemmar minskade med 48 till 421 personer. 

Årsmedlemmar Ständiga medlemmar Totalt medlemmar
1.1.2010 343 78 421

Avgångna 13 13
Nya 10 10

31.12.2010 340 78 418

Vid årets slut var medlemsstrukturen följande:

Herrar 399 Köranslutna 288
Damer 19 Övriga 130
Totalt 418 Totalt 418

Av medlemmarna fanns 277 i Nyland, 32 i Åboland, 6 på Åland, 94 i Österbotten och 9 i övriga 
regioner. 

Årsmedlemsavgiften var 10 euro och engångsavgiften för ständigt medlemskap 150 e. Detta år 
betalades ingen avgift in för ständigt medlemskap men 430 euro i extra bidrag. Fyra medlemmar har 
inte betalt sina Kvartetten (Resonans-) –prenumerationer. 31 (32 år 2009) medlemmar hade vid 
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årsskiftet avgifter obetalda. Situationen verkar nu ha stabiliserat sig jämfört med tidigare år då de 
obetalda avgifterna kunde uppgå till 200 st. ännu efter första uppmaningsomgången. Sju medlemmar 
har obetalda avgifter från tre år tillbaka och styrelsen har beslutat utesluta dessa medlemmar från 
föreningen från 2011.

Kollektiva medlemmar

Grundavgiften var 10 e. FSM har meddelat att 26 manskörer betalade sammanlagt 624 e i avgifter och 
bidrag, i medeltal drygt 20 e per kör. Sällskapet SSS Svenska Sångare är ständig medlem. 

1.2 Styrelse och funktionärer

Stödets styrelse har efter årsmötet den 27.3.2010 i Tammerfors bestått av följande personer:
Ordförande Gilbert Appelgren Kyrkslätt
Ledamot Dan-Erik Engblom Åbo
   -”- Peter Backman Lappträsk
   -”- Kent Rosenback Kristinestad
   -”- Ralf Sandbacka Nedervetil
   -”- Mats Westerholm Helsingfors
   -”- Tor-Göran Åsbacka Vasa

Alla ledamöter återvaldes för verksamhetsperioden 2011-12. Styrelsen utsåg inom sig Ralf Sandbacka 
till sekreterare, Gilbert Appelgren till skattmästare och Mats Westerholm till projektansvarig. Styrelsen 
utsåg Ulf-Magnus Stenbock till materialförvaltare och arkivarie.

Styrelsen sammanträdde i februari en gång i Försörjningsberedskapscentralens lokaliteter i Helsingfors 
och i oktober en gång i Kulturhuset Grand i Borgå.

1.3 Tillsatta arbetsgrupper

 Ordförande har i egenskap av skattmästare omhändertagit föreningens olika uppgifter i 
samband med skötseln av registret, portföljen och ekonomin.
 Sekreteraren har omskött protokollföring och övriga förvaltningsuppgifter.
 Ordförande och sekreterare har på styrelsens uppdrag skött kontakterna till banken för 
bevakningen av portföljomskötseln.
 Hela styrelsen har deltagit i arbetet för att skicka ut information till medlemmarna.

1.4 Föreningens adress och utrymmen

Stödet förfogade tidigare över ett utrymme för material och arkiv i Handelsgillets lokaliteter på 
Kaserngatan i Helsingfors. Föreningen måste dock avstå från dessa utrymmen och har nu fått plats i 
FSM:s arkiv- och förrådsutrymme på Gamlasvägen 8 E, 00420 Helsingfors. Stödet delar jämt med FSM 
på hyran för utrymmet. Meddelanden till Stödet kan sändas till sekreteraren eller ordförande per mejl, 
adresserna finns på webbplatsen  http://www.kor.fi/stodet/ 

1.5 Revisorer

Vid årsmötet 2001 valdes Håkan Taubert, Kyrkslätt, och Frej Nyholm, Raseborg, till revisorer för första 
gången och har sedan dess omvalts, senast 27.3.2010. Till suppleanter valdes Kristian Hallbäck och 
Martin Gardberg, båda från Helsingfors.
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2 Verksamhet

2.1 Årsmötet

Den 27 mars avhölls årsmötet  i Tammerfors på Hotell Holiday Inn. Närvarande var representanter för 
person- och manskörsmedlemmar. Mötet hedrade bortgångna medlemmars minne med en tyst stund. 

Under ledning av Stödets ordförande och sekreterare godkändes årsberättelsen och fastställdes bokslutet 
för år 2009. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2010 diskuterades och fastställdes oförändrade 
medlemsavgifter år 2010 enligt beslut året innan: 10 euro i årsavgift och grundavgift samt 150 e i 
engångsavgift för ständigt medlemskap. Beslutades vidare om oförändrade avgifter också för år 2011 
enligt den praxis som årsmötet år 2006 gick in för. Detta för att medlemsavgifterna skall kunna indrivas 
innan årsmötet går av stapeln.

Åhördes ordförandes information om Stödets idépris.  Tyvärr hade inga ansökningar inkommit varför 
inte heller denna gång kunde utges några pris. Utförligare regler om priset finns på webbplatsen, där det 
finns också annan nyttig information om Stödet och manssångarförbundet, som upprätthåller sajten. 

Årsmötet omvalde enhälligt Gilbert Appelgren för fortsatt ordförandeuppdrag samt likaså enhälligt hela 
övriga styrelsen. Den valda styrelsen är alltså: Gilbert Appelgren, Peter Backman, Dan-Erik Engblom, 
Kent Rosenback, Ralf Sandbacka, Mats Westerholm och Tor-Göran Åsbacka. Till ordinarie revisorer 
omvaldes Håkan Taubert och Frej Nyholm och till revisorssuppleanter omvaldes Kristian Hallbäck och 
Martin Gardberg. 

Mötesdeltagarna serverades kaffe som Stödet bjöd på. 

2.2 Finlands svenska manssångarförbund

Styrelsen

Stödets styrelse har stått i förbindelse med FSM:s styrelse samt därvid fått och gett upplysningar om 
verksamheten. Inom FSM fanns vid årets slut 29 körer med 1040 medlemmar. FSM fakturerade 13,50 e 
per sångare (6,75 e i studentkörerna) som medlemsavgift. FSM uppbar och förmedlade vidare även 
Finlands svenska sång- och musikförbunds avgifter 15,00 e respektive 7,50 e. 

KVARTETTEN

Kvartetten utgavs nu för sjätte året (första numret 1/05) som en 7-8-sidig del av Finlands svenska sång- 
och musikförbunds medlemstidskrift Resonans, vilken utkom med fyra mycket välredigerade nummer. 
Såsom redaktör för Resonans och då samtidigt för Kvartettens sidor fungerade Anne Sjökvist. FSM 
ingick i slutet av år 2004 ett avtal med FSSMF om att Kvartetten skall utkomma ingående i Resonans. 
Stödet kan konstatera att Kvartetten i denna skepnad fått fortbestå och utvecklas. Efter sex år kan man 
med förtröstan se fram emot en stabil utveckling för Kvartetten i denna form. Stödet har sitt eget 
utrymme också på dessa sidor och fortsätter understöda FSM beträffande utgivningskostnaderna.

Prenumerantregistret sändes elektroniskt till FSSMF såsom särskilda uttagna delar med namn och 
adressuppgifter från både FSM:s körers medlemsregister (det sk. FSM-registret) och Stödets 
medlemmars prenumerantuppgifter. Både Stödets och FSM:s register hålls och uppdateras med hjälp av 
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Stödets datautrustning. De sammanlagda förteckningarna upptar c. 1200 personer. Ett mindre antal 
medlemmar har erlagt prenumerationsavgiften 21 euro.

Understöd

Stödet beviljar understöd till FSM för Kvartetten och övriga särskilda ändamål, godkända av FSM. 
Stödet beviljar också understöd enligt ansökan och möjligheter direkt till FSM:s medlemskörer. Stödet 
ansöker inte självt om understöd. 

I direkta understöd till FSM:s medlemskörer utbetalades åt:

 Närpes Manskör för projektet Benny Andersson, 1000 e
 Runebergskören BSB för inspelning av julskiva, 1000 e
 Manskören Raseborg, Pargas Manskör och Åbo Sångarbröder Musices Amantes gemensamt för 

Cherubiniprojektet, 2800 e.
 Wasa Sångargille Seniorkören för arrangemang av jubileumskonsert, 700 e

Stödet fakturerade för Kvartetten/Resonans-prenumerationer. Stödets dator utnyttjades av FSM för en 
särskild bruksavgift och Stödet understödde FSM med hälften av Gamlasarkivets hyra.

2.3 Materialförsäljning

Föreningen tillhandahöll för försäljning hyllningsadressen Toners flykt, miniatyrmärket och annat 
material enligt lista i Kvartetten. Hela försäljningen uppgick till 89 e.
.

2.4 Information

Utskicket av årscirkuläret till närmare 500 medlemmar och övriga distribuerades i mars. Samtliga 
personmedlemmar informerades om årsmötet på förhand i cirkulär, som postades hem till dem enligt 
stadgandena. Nya medlemmar fick på begäran särskilda upplysningar. Information och påminnelsebrev 
om medlemsavgifter postades allt som allt över 600 st.

I samtliga nummer av Kvartetten/Resonans ingick uppgifter om Stödet. 

Särskilda händelser

• Många styrelseledamöter (inkl. ordförande och sekreteraren) deltog i Stödets och FSM:s möten.
• Ordförande deltog i FSM:s samtliga styrelse- och förbundsmöten och även i FSM:s övriga 

verksamhet som förbundets skattmästare och sekreterare.
• Ordförande och sekreteraren upprätthöll täta kontakter med bankens representanter under året 

3 Förvaltning och ekonomi

3.1 Intäkter och kostnader

Den egentliga verksamhetens intäkter minskade med 911 e till 3439 e. Kostnaderna minskade med 2600 
e till 2517 e. Resultatet blev därmed positivt 922 e.

3.2 Placeringar

Stödets placeringsstrategi har alltid först och främst tagit hänsyn till långsiktiga trygghetskrav. Efter 
konsulteringar  av  sakkunniga  företogs  ett  par  anskaffningar  av  nya  aktieposter  samt  inhandlades 
långsiktiga räntebärande placeringar i stället för de förfallna.
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Aktierna  uppgick  vid  årsskiftet  till  57%  och  placeringsfonderna  till  26%  av  portföljen  medan 
masskuldebreven utgjorde 17%. Marknadsvärdet av de icke räntebärande portföljplaceringarna ökade 
med 32%. Hela portföljens marknadsvärde uppgick till  nästan 185000 e och bankdepositionerna till 
knappt 12000 e. Värdeandelar fanns placerade i 16 börsbolag, 7 placeringsfonder och 3 masskuldebrev  
samt nödvändiga användningsbankkonton.

3.3 Bokslut och överskott

Stödet  har nu anskaffat ett nytt arkivutrymme för sin verksamhet i gott samarbete med FSM och har 
sedan tidigare avsatt rätt betydliga medel för övriga verksamhetsinvesteringar. För att bereda sig att  
säkerställa  nödvändiga  kommande  understöd  åt  FSM och  dess  medlemmar  föreslår  styrelsen  att  i  
bokslutet avsätts hela överskottet 7335,66 euro till understödsfonden.

4 Nils Westerholms kompositionsfond

Tillsammans med Stödets icke ännu placerade andel är bokvärdet för hela kapitalet 23858 euro.

5 Avlidna medlemmar

Bud  har  nått  oss  om  följande  medlemmars  bortgångar:  Torsten  Håkans,  Åke  Håkans  och  Bertel 
Lundberg.
 

6 Ett varmt tack till

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar och vänner av föreningen för visat intresse och goda 
insatser. Alldeles speciellt vill styrelsen tacka följande bidragsgivare för deras frivilliga insatser.

Baarman Håkan Enqvist Mauritz Gref Carl-Gustaf Korsström Frank
Långbacka Kurt-Erik Nybondas Bengt Stenberg Björn Söderholm Dage
Thiel Harro Aminoff Thomas Björk Carl-Johan Björkell Göran
Hildén Bo-Erik Holm Nils G. Lång Börje Stenbock Ulf-Magnus
Thomasson Björn

Helsingfors i mars 2011

STÖDET r.f.

Styrelsen
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