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ÅRSBERÄTTELSE 2019 
 

 

 

Åttioförsta verksamhetsåret 
 

 

Den egentliga verksamhetens resultat visade ett klart minskat underskott beroende på mindre utgifter för 

administrationen. Placeringsverksamhetens resultat visade däremot åter ett kännbart överskott, vilket 

gav ett totalt överskott på 6370 euro. Splitningen (uppdelningen) av ett kännbart aktieslag i portföljen 

ledde till att marknadsvärdet på dessa aktier sjönk kännbart, vilket i sin tur kom att utgöra den största 

orsaken till att portföljens hela marknadsbetingade värde under året steg med endast 3,7 %. 

 

Fortfarande fanns några tiotal medlemmar, vilka inte betalade några avgifter. Styrelsen beslutade trots 

flera års obetalda medlemsavgifter hålla kvar dessa medlemmar i registret ännu detta år. Å andra sidan 

lyckades man inom Mariehamns Kvartetten för andra året i följd utomordentligt fint rekrytera 

många nya medlemmar på Åland, vilket betydde att medlemstalet vid slutet av året kunde stanna vid 

oförändrat läge 389 personer trots många avlidna och av övriga orsaker avslutade medlemskap. 

 

Understöd ansöktes inte alls under året. Styrelsen återvaldes i sin helhet. Två ledamöter har meddelat att 

deras platser står till förfogande. Styrelsen representerar tillsvidare hela Svenskfinland geografiskt rätt 

jämbördigt. 

 

 

1 Organisation 
 

 

1.1 Medlemmar 
 

 

Antalet personmedlemmar var vid årets början och slut 389 personer.  

 

 Årsmedlemmar Ständiga medlemmar Totalt medlemmar 

1.1.2019 319 70 389 

Avgångna 15 3 18 

Nya 14 4 18 

31.12.2019 318 71 389 

 

Vid årets slut var medlemsstrukturen följande: 

 

Herrar 376 Köranslutna 300 

Damer 13 Övriga 89 

Totalt 389 Totalt 389 

 

Av medlemmarna fanns 204 i Nyland, 25 i Åboland, 34 på Åland, 118 i Österbotten och 8 i övriga regi-

oner.  

 

Årsmedlemsavgiften var 10 euro och engångsavgiften för ständigt medlemskap 150 e. Detta år betala-

des avgift för ständigt medlemskap av Niklas Björkman, Vasa, och Rolf-Lennart Witting, Marie-

hamn, tidigare årsmedlemmar, och Håkan Nilsson och Peter Rikberg, nya medlemmar från Ma-

riehamn, samt 615euro i extra bidrag av 35 medlemmar medan 41 medlemmar hade obetalda avgifter 

från detta år och tidigare. Styrelsen beslutade dock inte verkställa sitt utstrykningsbeslut p.g.a. obetalda 

avgifter ännu i år. Alla dessa hade totalt 1270 e obetalt. Grundavgiften för kollektiva medlemmar var 10 e 

och för 26 FSM-manskörer utgör detta drygt 24 e per kör.  
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1.2 Styrelse och funktionärer 
 

 

Stödets styrelse har efter årsmötet den 30.3.2019 i Helsingfors bestått av följande personer: 

Ordförande Gilbert Appelgren Kyrkslätt 

Ledamot Carl-Gustaf Bäck Kyrkslätt 

Tryggve Gestrin Helsingfors 

  Tommy Hammarberg Vasa 

  Kent Rosenback Kristinestad 

  Ralf Sandbacka  Nedervetil 

  Gustav Sundström Pargas 

 

Styrelsen utsåg inom sig Ralf Sandbacka till sekreterare, Gilbert Appelgren till skattmästare och Trygg-

ve Gestrin till materialförvaltare och arkivarie. Styrelsen sammanträdde en gång i februari på hotell Ar-

thur i Helsingfors. 

 

 

1.3 Arbetsfördelning 
 

 Ordföranden har i egenskap av skattmästare omhändertagit föreningens olika uppgifter i sam-

band med skötseln av medlemsregistret, betalningsrörelsen, bokföringen och portföljen. 

 Sekreteraren har skött protokollföring och övriga förvaltningsuppgifter. 

 Ordföranden och sekreteraren har på styrelsens uppdrag skött kontakterna till banken för port-

följomskötseln. 

 Hela styrelsen har deltagit i arbetet för att skicka ut information till medlemmarna och anskaff-

ning av nya medlemmar. 

 

 

1.4 Föreningens adress och utrymmen 
 

Föreningen har plats i FSM:s arkiv- och förrådsutrymme på Gamlasvägen 8 E, 00420 Helsingfors. Stö-

det delar jämt med FSM på hyran för utrymmet. Meddelanden till Stödet kan sändas till sekreteraren el-

ler ordförande per mejl, adresserna finns på webbplatsen  https://manskor.fi/stodet_r_f_/ 

 

 

1.5 Verksamhetsgranskning 
 

Vid tiden för årsmötet 2019 fanns ingen person till förfogande för att väljas till verksamhetsgranskare. 

Mötet beslöt befullmäktiga ordförande att ta reda på en lämplig kandidat och gav sitt förtroende redan 

på förhand för den kandidat Appelgren framställde som eventuellt potentiell. Efter förfrågan ställde 

denne Håkan Björk från Karis (Manskören Raseborgs ordförande) upp för uppgiften. Suppleantuppgif-

ten lämnades obesatt. 

 

 

 

2 Verksamhet 
 

 

2.1 Årsmötet 
 

Den 30 mars avhölls årsmötet i Sällskapet MMs lokal på Elisabetsgatan i Helsingfors. Närvarande var 

representanter för både person- och manskörsmedlemmar. Mötet hedrade bortgångna medlemmars min-

ne med en tyst stund.  
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Under ledning av Stödets ordförande och sekreterare behandlades och godkändes årsberättelsen och 

fastställdes bokslutet för år 2018. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. 

 

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2019 diskuterades och fastställdes oförändrade medlemsavgif-

ter år 2019 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 2020 enligt den praxis 

som årsmötet år 2006 gick in för så att medlemsavgifterna skall kunna uppbäras innan årsmötet gått av 

stapeln. 

 

Konstaterades att inga ansökningar heller detta år hade inkommit för Stödets idépris. Utförligare regler 

om priset finns på webbplatsen, där det också finns annan nyttig information om Stödet och manssång-

arförbundet, som upprätthåller sajten.  

 

Årsmötet omvalde enhälligt Gilbert Appelgren för fortsatt ordförandeuppdrag samt likaså enhälligt den 

sittande styrelsen Carl-Gustaf Bäck, Tryggve Gestrin, Tommy Hammarberg, Kent Rosenback, Ralf 

Sandbacka och Gustav Sundström, till ledamöter för verksamheten fram till årsmötet 2020. Ordförande 

befullmäktigades anlita en potentiell kandidat för uppgiften som verksamhetsgranskare eftersom vår ti-

digare mångårige revisor Jens Westerbladh hade undanbett sig återval. Stödet tackar ödmjukt sin avgå-

ende verksamhetsgranskare för hans stora insatser Stödets välbefinnande till fromma. 

 

Årsmötet diskuterade ivrigt både förbundets och Stödets principer för indrivning av medlemsavgifterna. 

Ordföranden beskrev principer som hittills iakttagits och underströk att indrivningen borde kunna för-

enklas och fås förmånligare. 

 

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 under år 2019 27 körer med drygt 1000-talet medlemmar, för vilka kö-

rerna erlade förbundsavgifter. FSM fakturerade 12 e per sångare (6 e i studentkörerna) som medlemsav-

gift. FSM uppbar och förmedlade vidare även Finlands svenska sång- och musikförbunds avgifter 15,00 

e respektive 7,50 e.  

 

KVARTETTEN 

 

Kvartetten utgavs fortsättningsvis (första numret 1/05) som en 7-8-sidig del av Finlands svenska sång- 

och musikförbunds medlemstidskrift Resonans, vilken utkom med fyra välredigerade nummer. FSM 

och FSSMF förnyade samarbetsavtalet gällande Kvartetten år 2013. Stödet kan för sin del konstatera att 

Kvartetten skötts relativt bra och man kan förvänta sig en fortsatt utveckling för Kvartetten i denna 

form. Stödet har ofta fått sitt eget utrymme på KVs sidor (senast i numret 4/18 en hel artikel om Stödet) 

och fortsätter understöda FSM beträffande utgivningskostnaderna. 

 

Understöd 

 

FSM ansökte men drog tillbaka sin ansökan gällande mästarsångsutförande på grund av för få anmälda 

till tillfället ifråga. Vi får hoppas att dessa utbildningar trots allt kommer att arrangeras i en inte alltför 

avlägsen framtid. Året innan beviljade Stödet ett understöd till FSM på 6000 euro för att kunna under-

lätta förberedelserna och själva avläggandet av mästarsångarmärket för manskörernas sångare. Projektet 

startade under verksamhetsåret 2018 och fortsatte in på år 2019 och är planerat att avslutas detta eller 

senast följande år. 
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Vidare beviljar Stödet också understöd på ansökan och enligt möjligheter direkt till FSM:s medlemskö-

rer. Ansökningar kom dock inte in en enda under år 2019.  

 

Stödet betalar också hälften av Gamlasarkivets hyra. Stödet ansöker inte självt om understöd.  

 

   

2.3 Materialförsäljning 
 

Föreningen tillhandahåller för försäljning hyllningsadressen Toners flykt, miniatyrmärket och annat ma-

terial enligt lista i Kvartetten. Adressens utseende förnyades 2017 av Kirjapaino Välikangas och det 

träffande namnet Toners Flykt skrevs ut i adressen. Av samma tryckeri anskaffades också nya brevku-

vert. 

 

 

2.4 Information 
 

Utskicket av årsbrevet till närmare 400 medlemmar och övriga distribuerades under året. Samtliga per-

sonmedlemmar informerades om årsmötet på förhand i cirkulär, som postades hem till dem enligt stad-

gandena. Nya medlemmar fick på begäran särskilda upplysningar.  

 

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

 

Särskilda händelser 

 

 Styrelseledamöter deltog i FSM:s förbundsmöten. 

 Ordföranden och sekreteraren upprätthöll kontakter med bankens representanter under året 

 Ett andra styrelsemöte på hösten kunde detta år ej avhållas. 

 Ordförande intervjuades 4/2018 i Kvartetten (Resonans) i samband med omnämnande av 80-års 

jubileet. Stödet står i stort behov av understöd beträffande anskaffning av nya medlemmar samt 

och framförallt förnyande och organisering av vissa administrativa uppgifter och personresurser 

för det. 

 Inbindningen av Kvartettens alla utgivna nummer av tidskriften slutfördes 

 

 

3 Förvaltning och ekonomi 
 

 

3.1 Intäkter och kostnader 
 

Den egentliga verksamhetens intäkter utgjorde 3965 e och kostnaderna sjönk med 1495 e (24%). Den 

egentliga verksamhetens resultat blev därmed endast 712 e negativt (-2800 e). Största orsaken generellt 

uttryckt är att styrelsens mötes- och övriga utgifter beskars kännbart. 

 

3.2 Placeringar 

 
Enligt Stödets placeringsstrategi tas alltid först och främst hänsyn till långsiktiga trygghetskrav. Inga 

nya anskaffningar av aktieposter inhandlades. Långsiktiga räntebärande placeringar förföll vid årets slut 

och beslut att ersätta dem togs inte eftersom räntorna var så gott som obefintliga. Styrelseordförande be-

slutade hålla kvar en del av medlen som kontanta på bankkontona i enlighet med diskussioner inom sty-

relsen och banken.  

 

Aktieportföljen uppgick totalt vid årsskiftet till 49,5 % och placeringsfonderna till 46,6 % av portföljen 

medan masskuldebreven utgjorde 3,9 %. Aktier finns också bland fondplaceringarna och räknat alla ak-

tier totalt tillsammans uppgår detta värde till 80,5% av hela portföljen. Sammanlagda marknadsvärdet 

av aktie- (-9%) och fondplaceringarna (+22%) ökade med nästan 4 %. Hela portföljens marknadsvärde 
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och bankdepositionerna uppgick till nästan 270000 e. Värdeandelar fanns placerade i 16 börsbolag, 11 

placeringsfonder och 2 masskuldebrev samt nödvändiga depositions- användningsbankkonton i Aktia 

Bank och Helsingfors Andelsbank. Placeringsverksamhetens resultat ökade med 597 e till 7082 e (6485 

e).  

 

 

3.3 Bokslut och över- eller underskott 
 

För att bereda sig att säkerställa nödvändiga kommande understöd åt FSM och dess medlemmar föreslår 

styrelsen att överskottet 6656 e lämnas att balanseras mot eventuellt kommande underskott. 

 

 

4 Nils Westerholms kompositionsfond 
 

Tillsammans med Stödets icke ännu placerade andel är bokvärdet för hela kapitalet 24953 euro. 

 

 

5 Avlidna medlemmar 
 

Sorgebud har nått oss om följande medlemmars bortgång: Tor Andersson, Viljo Ekblad, Mauritz En-

qvist, Stig Fagerholm, Stig-Ole Granholm, Olof Kuhlberg, Tor-Rolf Lindblom, Henry Ljungqvist, Lars 

Mellin, Ulf-Erik Slotte, Rafael Söderberg och Kurt Tåg. 

 
 

6 Ett varmt tack till 
 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar och vänner av föreningen för visat intresse och goda 

insatser. Speciellt vill vi tacka Ernst Andersin, Ralf Bertula, Olof Blomqvist, Marcus Borgström, Carl-

Gustaf Bäck, Johan Edgren, Carl-Gustaf Grev, Björn Hagman, Jouko Helin, Jarl-Erik Holmberg, Leif 

Kajander, Frank Korsström, Hasse Lillkull, Kurt-Erik Långbacka, Krister Norrgrann, Harro Thiel, Fred-

rik Åberg, Mikael Antfolk, Gilbert Appelgren, Niklas Björkman, Tom Björkman, Tryggve Gestrin, Bo-

Erik Hildén, Nils G. Holm, Mikael Lagström, Fredrik Lemberg, Henrik Lindström, Håkan Nilsson, 

Clas-Erik Palm, Peter Rikberg, Kent Rosenback, Jan-Erik Slätis, Ulf-Magnus Stenbock, Henrik G 

Sundström, Sami Turpeinen, Erik Törnqvist, Anders Westerholm och Rolf-Lennart Witting för deras 

extra insatser. 

 

 
 
 
 

Åbo den 4 april 2020 

 
 

 
STÖDET r.f. 
 
 

Styrelsen 


