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Ingress  
 

Under förbundets åttioförsta verksamhetsår kunde verksamhetsplanens mål uppnås. Förbundets 

styrelse fortsatte i samma sammansättning som året innan; ordförande Hasse Lillkull omvaldes 

vid förbundsmötet den 1.4.2017, vartill viceordförande Tom Österlund (PMK), som stod i tur att 

avgå, även han blev omvald. Förbundsdirigenten Henrik Wikströms avtal förlängdes på basen av 

styrelsens beslut. Martin Segerstråle från Åbo invaldes i musiknämnden som vice dirigent.  

 

Medlemskåren bestod vid utgången av år 2017 av 27 manskörer med sammanlagt 1078 sångare 

(per 31.12.2017). Medel-inskrivningsåret är 1997 medan sångarnas medelålder är 60,68 år. 

Medelåldern har åter stigit en aning över 60 år, jämfört med år 2016 då medelåldern var 59,78 år. 

Förbundets tidskrift Kvartetten utkom också detta verksamhetsår med fyra nummer som bilaga i 

tidskriften Resonans. Ansvarig för Kvartettens redigering har varit tidskriftens redaktör, Robin 

Sjöstrand. FSM:s hemsida har upprätthållits av Håkan Wikman. 

Förbundsledning, administration och hederspersoner 2017  
  

Namn  Ort  
Uppgift  

Invald/vald 

första 

gången  

Period  

Styrelsen          

Hasse Lillkull  Kristinestad  Ordförande  2009 i 

styrelsen 

Ordförande 

sedan 

1.1.2013 

4.2017- 
3.2018 

Tom Österlund  Pargas  Ledamot, vice ordförande  2014 4.2017- 
3.2020 

Peter Floman Borgå Ledamot, 

förbundssekreterare  

2016 4.2016- 
3.2019 

Rabbe Johansson  Raseborg  Ledamot.  Skattmästare  
fr.o.m. 1.7.2015  

2012  4.2016- 
3.2019 

Christian Lax  Esbo  
Ledamot, projektsekreterare  

2012  4.2016- 
3.2019 

Fredrik Höglund  Pedersöre/Lepplax  Ledamot  2014  4.2015- 
3.2018  

Tomas Toivonen Lappfjärd Ledamot  2016 4.2016- 
3.2019  
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Funktionärer          

Tryggve Gestrin  Helsingfors  Materialförvaltare  2015  26.9.2015- 

 

Håkan Wikman  Vanda  Webb-ansvarig 2012  
2017-  

Henrik Wikström  Helsingfors  Förbundsdirigent  2012  4.2017- 

3.2020  

Stefan Wikman 

 
Vasa Vice dirigenter 2012, 2015  

Musiknämnden          

Förbundsdirigenten    Ordförande      

Samuel Erikson  Åbo  Vice förbundsdirigent  2015  4.2017- 

3.2018 

Martin Segerstråle ÅPbo Vice förbundsdirigent 2017 4.2017- 

3.2018 

Jan-Erik Slätis  Lappträsk  Suppleant  2007  4.2017- 

3.2018 

Tobias Udd  Närpes  Suppleant  2015  4.2017- 

3.2018 

Stefan Wikman  Vasa  Vice förbundsdirigent  2012  4.2017- 

3.2018 

Projektsekreteraren    Sekreterare      

Verksamhetsgranskare          

Mikael Forss  Karis  Verksamhetsgranskare  2015  4.2017- 

3.2018 

Jens Westerbladh  Borgå  Verksamhetsgranskare  2014  4.2017- 

3.2018  

Hederspersoner          

Carl-Johan Lundström  Helsingfors  Hedersordförande     

R. W. Ahlberg  Grankulla  Hedersdirigent      

Gilbert Appelgren  Kyrkslätt  Hedersmedlem  

Ordf. I Stödet rf 
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Stadgeenliga möten samt olika kommittéer och 

arbetsgrupper  

 

Förbundsmötet 1.4.2017 i Helsingfors  
 

Förbundsmötet hölls i Helsingfors med 10 medlemskörer representerade. Mötet behandlade 

verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2016 och beviljade ansvarsfrihet åt de 

redovisningsskyldiga. Verksamhetsplanen för 2017 och långsiktsplanen 2018-2022 

presenterades och godkändes.   

 

Förbundsordförande, som väljs för ett år, har varit Hasse Lillkull. Han omvaldes för det kommande 

verksamhetsåret. Tom Österlund stod i tur att avgå från styrelsen, och han omvaldes. De övriga 

styrelsemedlemmarnas mandatperioder fortsätter under verksamhetsåret. Christian Lax fortsätter 

som projektsekreterare. Tom Österlund från Åboland utsågs under styrelsens konstituerande 

möte till ny vice ordförande. Thomas Höglund kommer även i fortsättningen att vara anknuten till 

FSM:s administration genom att han ansvarar för medlemsregistrets kommande programändring 

i samarbete med FSSMF där en synkronisering av FSSMF:s olika register är målsättningen.  

Dessutom kommer Thomas Höglund att fortsätta som sakkunnig då det gäller FSM:s 

dokumentarkivering på Dropbox.  

 

Den punkt som väckte livligaste diskussionen vid förbundsmötet var frågan om medlemsavgiften. 

En förhöjning av avgiften föreslogs av styrelsen, och mötet beslöt att bifalla förslaget. Avgiften 

höjdes med en (1) € för studentkörernas medlemmar till 6 €, och med två (2) € för övriga körers 

sångare till 12 €. 

 

FSM bjöd mötesdeltagarna på lunch. Stödet höll traditionsenligt sitt årsmöte strax efter 

förbundsmötet och bjöd på kaffe med tilltugg åt förbundsmötesdelegaterna.   

Styrelsen  
Styrelsen sammankom till fyra möten: 4.2.2017 i Helsingfors, MM:s lokaliteter, 31.1-1.4.2017 i 

Helsingfors i samband med förbundsmötet, i MM:s lokaliteter, 16.9.2017 på hotell Arthur i 

Helsingfors, samt 25.11.2017 i Helsingfors, MM:s lokaliteter.   

Arbetsutskottet (AU)  
Enligt vedertagen praxis ingår ordförande, vice ordförande, sekreteraren och skattmästaren i AU. 

Från och med november 2014 har sekreteraruppgiften delats på två poster: projektsekreteraren 

(2017: Christian Lax) och förbundssekreteraren (2017: Peter Floman). Bägge sekreterarna deltar 

i AU mötena, där med Christian Lax som sekreterare. AU sammanträdde två gånger under 

verksamhetsåret. 

Musiknämnden  
Musiknämnden sammanträdde en gång under verksamhetsåret, i samband med Sångartinget i 

Vasa i oktober. 
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Delegationen för Kurt Björkmans fond  
Delegationen består av förbundsdirigenten och förbundsordföranden.   

Förbundets förråd i Gamlas  
Något egentligt kansli finns inte men ett arkiv- och förrådsutrymme finns på adressen 

Gamlasvägen 8 E, 00420 Helsingfors. Stödet understöder förbundet med hälften av hyran mot 

att få disponera en del av utrymmet för sitt arkiv. Förbundets post dirigeras till projektsekreterare 

Christian Lax hemadress. Arkivutrymmena har sanerats (rör-renovering i huset), men under 2017 

har fortfarande problem förekommit med betong-damm i förrådet. FSM har riktat en begäran om 

städning till husbolaget.  

Förbundet på webben  
Förbundet har en webbsida (http://www.kor.fi/start/) där bl.a. styrelseledamöternas och 

funktionärernas mejl- och andra kontaktuppgifter finns utlagda. Webbsidan administrerades under 

verksamhetsåret 2017 av Håkan Wikman. Förbundets Facebooksida administreras av 

förbundsordförande Hasse Lillkull. 

 

 

Verksamheten under året  

 

Mästarsångarveckoslutet i Borgå 28-29.1.2017 

 

Runebergskören BSB stod värd för ett lyckat Mästarsångarveckolsut som lockade 42 sångare. 

Av dessa deltog 37 i mästarsångarprovet, och hela 22 Mästarsångarmärken med tillhörande 

diplom kunde delas ut (se förteckning över de nya mästarsångarna på sid. 9-10). I samband med 

mästarsångarveckoslutet hölls en sits där sångarna och Borgåpubliken fick tillfälle att umgås i 

tecknet av god mat, dryck och bordsvisor kryddade med några solo- och kvartettuppträdanden. 

Sångpedagog under veckoslutet var Hanna Kronqvist. Veckoslutet leddes av förbundsdirigenten 

Henrik Wikström. 

 

Sångartinget i Vasa 6-8.10.2017 
 

Omkring 270 sångare deltog i Sångartinget i Vasa den 6 - 8.10.2017. Arrangerande kör var Wasa 

Sångargille. Evenemanget blev en framgång med arrangemang som denna gång i fråga om det 

grundläggande upplägget avvek från tidigare sångarting. Temat var: ”Sång för och med 

varandra”. Första dagen sjöngs gemensamt en konsert i Trefaldighetskyrkan. I stället för körvisa 

uppträdanden med standardrepertoar, hade man gått in för inövning av tidigare mer eller mindre 

bekant repertoar under den andra dagen. Fyra professionella dirigenter hade inbjudits till 

evenemanget: Pasi Hyökki (Finland), Hanna Kronqvist (Finland), Ian Plaude (Sverige/Australien) 

och Håkan Sund (Sverige).  Deltagarna hade redan i god tid före sångartinget fördelats på fyra 

körer (stämvis på basen av lottdragning), som fick öva in två sånger (olika för varje kör) som 

aviserats i förväg för varje kör, samt en gemensam sång som var och en av körerna vid sitt 

konsertuppträdande framförde (Tjaikovskijs Schto smalknul veselija glas).  

http://www.kor.fi/start/
http://www.kor.fi/start/
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Vid sidan av det musikaliska programmet ingick som sig bör många inslag som gav fina minnen 

av sångarglädje i ett glatt socialt sammanhang. Enda kruxet var ett ytterst regnigt väder vilket 

lade sordin på välkomstsamlingen på Vasa torg. 

 

Sångartingets budget utföll väl; slutresultatet blev ett överskott på 989€. WSG kommer att lägga 

summan som en grundplåt för Sångartinget i Mariehamn 2020 som arrangeras av Mariehamns 

Kvartetten. 

  
Projekt och övrig verksamhet  

 

Coro Finlandia VII blir av! 

 

Beslut har fattats om att en projektkör, Coro Finlandia VII, skall bildas, med målsättningen, att 

medlemmarna skall vara mästarsångare. Konsertresan som planeras skall gå till Budapest. 

Projektdragare är Tom Österlund och Hasse Lillkull. Körens kick-off övning sker i samband med 

dirigentseminariet i Pargas i februari 2018. 

 

Dirigentutbildning  
 

Dirigentutbildning i FSM:s regi arrangerades inte under år 2017. Detta bl.a. på grund av att 

höstens program redan var relativt fullbokat för alla körerna som deltog i firandet av Finland 100 

år-jubileet. 

Manskörsångens 200-årsjubileum (MK200) 
 

År 2019 kommer 200-årsjubiléet av manskörsångens begynnelse i Finland att firas. FSM har 

under hösten 2017 tagit initiativ till ett jubileumsprojekt som kommer att beröra alla manskörer i 

Finland, såväl SMKL:s som FSM:s medlemskörer. Avsikten är, att alla körerna inkluderar sånger 

ur projekt MK200:s repertoarlista i sina konserter. Gemensamma konserter som överskrider 

förbundsgränserna rekommenderas. Sångerna är utvalda ur den repertoar som förekommit inom 

finsk manskörs-verksamhet under de 200 åren. Två stora jubileumskonserter arrangeras, en i 

Åbo, 7.5.2019 och en i Helsingfors, 14.5.2019. Vid dessa konserter uppträder utvalda körer från 

bägge förbunden. Dragare för projektgruppen är Jan Salvén från Manskören Manifestum och 

konstnärlig ledare är Professor Matti Hyökki. Planeringsarbetet har påbörjats under slutet av 2017 

med utarbetandet av en detaljerad projektplan med repertoar och detaljerad budget. 

Verkställandet av planen påbörjas gradvis under vårterminen 2018. FSM har enligt planen 

ansvaret för den operativa ekonomin i samband med MK200. 

 

Initiativ till att aktivera körsången i skolorna  
 

För att trygga återväxten och upprätthålla körsångstraditionen i det finlandssvenska kulturlivet 

lade FSM år 2014 fram ett initiativ till FSSMF att aktivera körsången inom de svenskspråkiga 

skolorna i landet. Grundtanken var att starta ett projekt för en eller flera personer genom att 
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kartlägga körsångsverksamheten i de svenska skolorna, utreda behoven för en utveckling av 

skolkörsången samt på basen av utredningen skissera upp ett åtgärdsprogram för aktivering av 

körsången. FSM hoppas att man inom projektet skulle fästa speciell uppmärksamhet vid att 

uppmuntra gossar att sjunga i skolkörerna.  

Initiativet har under 2017 inom FSM utvecklats genom att en skrivelse utarbetats för att skickas 

ut till FSM:s medlemskörer, med avsikt att rekommendera fadderskapsarrangemang mellan 

manskörerna och skolkörer eller skolornas gosskörer. 

Under 2017 bar detta initiativ frukt såtillvida, att Gosskören Örnarna från Vanda har fortsatt sitt 

samarbete med MM:s seniorkör som inbjudit gosskören till några övningar, samt förbereder 

samarbete i form av en gemensam konsert. Även i Pargas arrangerar man bl.a. julkonserten i 

samarbete mellan Pargas Manskör, en blandad kör och en lokal barnkör. 

Kvartetten   
 

Förbundets tidskrift Kvartetten har även under det gångna året ingått som bilaga i Resonans och 

körerna med sina sångare som läsare förefaller vara tillfreds med arrangemanget. Fyra nummer 

utgavs under verksamhetsåret och ledarna skrevs av ordförande Hasse Lillkull samt det övriga 

innehållet dels av redaktör Robin Sjöstrand, dels av medlemskörernas rapporterande skribenter 

och av förbundsstyrelsens medlemmar. Resonans och Kvartetten som ingår i den upplevs allmänt 

som ett utmärkt informationsmedium för körsångarna.  

 

Samarbete och kontakter  

 

Nordisk Sangerforbund  
 

Styrelsen för NSF höll sitt årsmöte 12.5.2017 i Sandviken i Sverige. Antti Lindqvist från SMKL 

valdes till tf. Ordförande. På Antti Lindqvists och FSM:s ordförande Hasse Lillkulls initiativ skall 

en uppdatering av NSF:s strategi uppgöras under 2018. 

Finlands svenska sång- och musikförbund  
 

Ordförande Hasse Lillkull deltog i möten och seminarier som FSSMF anordnade. 

Förbundsdirigent Henrik Wikström representerar FSM i FSSMF:s musikutskott.  

FSSMF har under 2017 fortsatt arbetet med att utveckla medlemsregistren för körerna, förbunden 

och centralförbundet. Det gamla registerprogram som FSSMF använt, Membra, skall ersättas av 

ett program som levererats av Webbhuset. De flesta av FSM:s körer är nu anslutna till detta 

medlemsregister, som betjänar FSSMF och bl.a. bidrar till administreringen av medlemsavgifter 

samt utskickandet av förbundets tidskrift Resonans. Projektkoordinator för FSM har varit Thomas 



Sida 8 av 10  

Höglund från WSG. FSM har sitt eget interna registersystem för körerna vilket skall kunna 

koordineras med FSSMF:s nya register. 

Många av FSM:s medlemskörer deltog på Finlands 100-årsdag den 6.12.2017 i offentliga 

framträdanden i hela Svenskfinland tillsammans med körer från FSSMF. 

 

Suomen Mieskuoroliitto  
 

FSM:s och broderförbundet SMKL:s samarbete med ledningsträffar fortsatte. En ledningsträff 

ordnades den 8.9.2017 där ordförande Hasse Lillkull representerade FSM. Projektet MK200 som 

beskrivits ovan kommer att intensifiera samarbetet mellan de två förbunden. 

 

Martin Wegelius-institutet  
 

FSM är konstituerande medlem i MWI och har därför en stadgeenlig uppgift att delta i institutets 

årsmöten. Leif Nystén är ordförande i MWI på FSM’s mandat med Hasse Lillkull som hans 

suppleant. Under 2017 har styrelsen under sina möten förberett en förvaltningsreform som 

kommer att kräva ändring av stadgarna. Reformplanen har inte fullbordats under 2017.  

 

 

Stödet  
 

Förbundets understödsförening har fortsättningsvis i hög grad stött verksamheten. Kännbara 

understöd till några medlemskörer bidrog i stor utsträckning till att olika projekt lyckades bra, bland 

dessa Sångartinget i Vasa. Som ordförande fungerar fortsättningsvis Gilbert Appelgren. 

 

 

Uppvaktningar 2017  
   
Brahe Djäknar firade 80-årsjubileum den 3.5.2017. Från FSM:s sida framfördes gratulationerna 
av ordförande Hasse Lillkull, viceordförande Tom Österlund samt förbundsdirigenten Henrik 
Wikström.  
 
FSM uppvaktade Helsingfors Sång- och Musikförbund som fyllde 100 år den 20.10.2017. 
Ordföranden och projektsekreteraren överräckte FSM:s gåva beledsagad av en dikt. 
 
Hangö manskör fyllde 90 år den 28.10.2017. FSM kunde inte sända en representant till jubiléet, 
men en sedvanlig inbetalning gjordes på körens konto. 
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Utmärkelser år 2017 

Hederstecknet  - Inget hederstecken utdelades 2017. 

 

Miniatyrfanan  
 

Wikman Stefan, Wasa Sångargille 16.9.2017 

 

Förtjänstmärket 
 

Mecklin Henrik, Pargas MK 31.3.2017 

Höglund Thomas, Wasa Sångargille 16.9.2017 

 

Förbundsmärket 
 

Eriksson Ralf  Pargas manskör 31.3.2017 
Helin Robert  Pargas manskör 31.3.2017 
Hollsten Jörgen Pargas manskör 31.3.2017  

Kavander Stig  Pargas manskör 31.3.2017  

Långbacka Kurt-Erik Pargas manskör 31.3.2017  

Nordström Guy Pargas manskör 31.3.2017  

Nordström Kjell Pargas manskör 31.3.2017 

 

Smeds Mathias Wasa Sångargille 16.9.17 i anledning av Sångartinget 
Stenström Magnus Wasa Sångargille 16.9.17 i anledning av Sångartinget 
Björkman Nicklas Wasa Sångargille 16.9.17 i anledning av Sångartinget  
Laxell Tobias Wasa Sångargille 16.9.17 i anledning av Sångartinget 
Sjöblom Toni  Wasa Sångargille 16.9.17 i anledning av Sångartinget 
Haldin Peter  Wasa Sångargille 16.9.17 i anledning av Sångartinget 

 

Gästdirigenter på Sångartinget i Vasa 10/2017 premierade med Förbundsmärket:  
Hyökki Pasi   

Kronqvist Hanna   

Plaude Ian    

Sund Håkan 

 

 
 
 
 



Sida 10 av 10  

Mästarsångarmärket   
 

355 Kjell Adolfsson, Runebergskören BSB 
356 Johan Wiksten, Runebergskören BSB 
357 Tom Allen, Runebergskören BSB 
358 Karl-Johan Furustam, Runebergskören BSB 
359 Jan-Ola Sunabacka, Runebergskören BSB/ÅSMA 
360 Sten Holmström, Sällskapet MM 
361 Johan Lund, Sällskapet MM  
362 Patrik Hettula, Runebergskören BSB 
363 Jerker Illman, Runebergskören BSB 
364 Kjell Karlsson, Runebergskören BSB 
365 Markus Nymark, Runebergskören BSB 
366 Emil Floman, Akademiska Sångföreningen 
367 Kurt Grönroos, Akademiska Sångföreningen 
368 Jonathan Höglund, Akademiska Sångföreningen 
369 Kasper Sundström, Akademiska Sångföreningen 
370 Mikael Bodman, Kristinestads MK 
371 Kristoffer von Alfthan, Kristinestads MK   
372 John Tallqvist, Akademiska Sångföreningen 
373 Alexander Zilliacus, Akademiska Sångföreningen 

374 Ove Forsman, Runebergskören BSB 

375 Matz Rasmus, Kyrkslätts MK 

376 Anders Teir, Kristinestads MK 

 
 

Ekonomi och bokslut  
 

Förbundet har under året erhållit finansiella understöd av undervisningsministeriet via FSSMF 

samt direkt av Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och av Stödet samt av en del 

andra bidragsgivare, vilka alla noteras med största tacksamhet.  

 

Förbundets ekonomi och finanser redovisas närmare i bokslutet för år 2017, som innehåller 

resultat- och balansräkningar, bokslutsnoter, balansjämförelser samt revisionsberättelsen.  

Avslutningsvis  
 

Finlands svenska manssångarförbund vill tillsammans med sina medlemskörer rikta sitt varmaste 

tack till sin publik, alla goda vänner och understödjare av den svenska manskörssången i Finland 

för ett utmärkt samarbete!  

  

TACK!  

   

Helsingfors, i april 2018 

 

Styrelsen  


