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INGRESS

Under förbundets sjuttiofjärde verksamhetsår kunde de mest centrala målen förverkligas. Verksamheten 
präglades till stor del av planeringen för det kommande 75. verksamhetsåret, då FSSMF:s sångfest i juni 
och FSM:s 75-års jubileum i november skall begås.

Medlemskåren utökades med två körer: Oravais Manskör och nya Manskören Manifestum. Sammanlagt har 
förbundet nu 29 manskörer med 1040 sångare. Ett tiotal dirigenter deltog i ett uppskattat 
dirigentseminarium i Kyrkslätt. På våren arrangerades en kurs i köradministration i Vasa.
Förbundets tidskrift Kvartetten utkom också detta verksamhetsår med fyra nummer som en bilaga i 
tidskriften Resonans.

LEDNING OCH ADMINISTRATION

Namn Hemort Uppgift Invald/vald 
första gången

Period

Styrelsen
Krister Forssten Ekenäs Ordförande 2009 2010
Kurt Haldin Karleby Vice ordförande 2005 2009-11
Henrik Helander Hangö Medlem 2009 2010-11
Peter Häggblom Åbo Medlem 2007 2008-10
Hasse Lillkull Kristinestad Medlem 2009 2010-12
Sebastian Perret Helsingfors Medlem 2006 2010-12
Jan-Ola Sunabacka Borgå Medlem 2009 2010-12
Funktionärer
Rolf W Ahlberg Grankulla Förbundsdirigent 1999 2010
Gilbert Appelgren Kyrkslätt Verksamhetskoordinator 1999 2010
Tryggve Gestrin Esbo Jubileumssekreterare 2009 2010
Anne Sjökvist Vasa Redaktör 2007 2010
Ulf-Magnus Stenbock Helsingfors Materialförvaltare 1990-talet 2010
Musiknämnden
Rolf W Ahlberg Grankulla Ordförande 1999 2010
Kjell Knapas Broby Medlem 2007 2010
Marina Pettersson Åbo Medlem 2007 2010
Martin Segerstråle Åbo Vice dirigent 2008 2010
Karl-Gustaf Sundman Karleby Vice dirigent 2007 2010
Jan-Erik Slätis Lappträsk Suppleant 2007 2010
Roy Stenberg Kristinestad Suppleant 2007 2010
Revisorer
Frej Nyholm Raseborg Ordinarie 1990-talet 2010
Håkan Taubert Kyrkslätt Ordinarie 1990-talet 2010
Anders Finskas Kyrkslätt Extraordinarie 2010
Kristian Hallbäck Helsingfors Extraordinarie 2010
Övriga
Carl-Johan Lundström Helsingfors Hedersordförande

STADGEENLIGA MÖTEN SAMT OLIKA KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

Förbundet

Förbundets vårmöte hölls i Tammerfors 27.3.10 och höstmötet i Borgå 30.10.10.

Styrelsen

Styrelsen sammankom till  fyra möten, 20.2.  i Tammerfors, 27.3.  i Tammerfors, 18.9.  i Helsingfors och 
30.10. i Borgå.
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Arbetsutskottet (AU)

Enligt praxis ingår i AU ordförande, vice ordförande, sekreteraren och skattmästaren. De två sistnämnda 
uppgifterna  sköts  av  verksamhetskoordinatorn.  Krister  Forssten,  Kurt  Haldin  och  Gilbert  Appelgren 
sammankom två gånger i Helsingfors, 18.4. och 8.5.

Musiknämnden

Musiknämnden sammankom inte under verksamhetsåret.

Delegationen för Kurt Björkmans fond

Delegationen består av förbundsdirigenten och förbundsordföranden

Förbundskansliet, dvs. förrådet i Gamlas

Något egentligt kansli finns inte men ett arkiv- och förrådsutrymme på adressen Gamlasvägen 8 E, 00420 
Helsingfors.  Utrymmet  är  nyrenoverat  och  har  tjänat  som  tillfälligt  arbetsutrymme  vid  arkiv-  och 
materialförrådsutredningar. Stödet understöder förbundet med hälften av hyran mot att få disponera en del  
av utrymmet för sitt arkiv. Posten dirigeras dock till sekreterarens hemadress.

Förbundet  har  en hemsida på  adressen:  www.kor.fi,  där  bl.a.  styrelseledamöternas  och funktionärernas 
mejl- och andra kontaktuppgifter finns utlagda.

VERKSAMHETEN

Vårmötet hölls i Tammerfors med tretton körer närvarande. Mötet fastställde bokslutet för år 2009 och 
beviljade  ansvarsfrihet  åt  de  redovisningsskyldiga.  Vid  presentationen  av  bokslutet  kunde 
verksamhetskoordinatorn konstatera att alla uppställda mål har nåtts för avsättningar av medel inför årets 
2011  exceptionella  utgifter  men  förbundet  förlitar  sig  på  ytterligare  understöd  för  ändamålen. 
Förbundsordförande  informerade  mötet  om principerna  för  begåendet  av  förbundets  75-års  jubileum i 
Helsingfors i november 2011 samt beslut om rekommendationer till körerna om deltagande i sång- och 
musikfesten i Åbo i juni samma år. Styrelsen hade sänt ut en information till körerna om konceptet för hela  
året 2011 i början av verksamhetsåret. Stödet höll traditionsenligt sitt årsmöte strax efter vårmötet och bjöd 
på kaffe med tilltugg även åt förbundsmötesdelegaterna.

Höstmötet hölls  i  Borgå  med  8  medlemskörer  närvarande.  Mötet  hade  främst  att  välja  styrelse  med 
ordförande och nya styrelsemedlemmar samt att  behandla  verksamhetsplanen.  Mötet  omvalde enhälligt 
Krister Forssten till ordförande och Kurt Haldin till vice ordförande för år 2011.  Till ledamöter i styrelsen 
valdes  Jan-Ola Sunabacka (för  perioden 2011-13 från Åboland och Åland i  stället  för  avgående Peter 
Häggblom)  och  Fredrik  Johansson  (för  2011-12  från  östra  Nyland  i  stället  för  Jan-Ola  Sunabacka). 
Musiknämnden omvaldes i sin helhet enligt styrelsen förslag och förbundet har fortsättningsvis två vice 
förbundsdirigenter, Martin Segerstråle och Karl-Gustav Sundman. Mötet valde till verksamhetsgranskare 
enligt nya förordningar och direktiv Frej Nyholm från Raseborg och Håkan Taubert från Kyrkslätt.

Verksamhetsplanen  och  budgeten  kunde  fastställas  i  stort  sett  enligt  styrelsens  förslag.  Styrelsen 
presenterade en verksamhetsplan som till  största delen dominerades av de två stora aktiviteterna under 
planeringsåret sångfesten i Åbo och förbundets 75-årsjubelfirande i november (FSM75). Mötet beslutade 
på styrelsens förslag att hålla medlemsavgiften oförändrad, 13,50 e per sångare i manskörerna och 6,75 e i 
studentkörerna.

Efter  mötets  avslutande  inlämnade  Mariehamns-Kvartetten  redan  i  detta  skede  ett  initiativ  rubricerat 
”Förslag till ny organisation” att enligt stadgarna behandlas på nästa förbundsmöte våren 2011.

PROJEKT, PLANER OCH ÖVRIG VERKSAMHET

Utbildning
3

http://www.kor.fi/


Åttonde gången i rad anordnades det traditionella dirigentseminariet, detta år 29.- 31.1.2010  i Kyrkslätt 
med professor Dan-Olof Stenlund från Köpenhamn och Malmö som lärare för fjärde gången. Denna gång 
ställde sångare från Kyrkslätts Manskör och Manskören Raseborg upp och utgjorde en del av övningskören 
men sättet  att  genomföra utbildningen varierades  denna gång bl.a.  så  att  dirigenterna  själva också var 
sångare i övningskören. Dessutom höll Ritva Eerola ett uppskattat föredrag om sångröstens struktur och 
funktioner. Förbundsdirigenten ledde seminariet.

En  utbildningsdag  i  köradministration  för  körernas  funktionärer  (skattmästare,  sekreterare  och 
motsvarande) arrangerades 6.2.2010 i Vasa på FSSMF:s kansli med föreläsare från Svenska studiecentralen 
(Stefan  Andersson),  i  samarbete  med  vilken  kursen  ordnades,  Kulturhuset  (Ant  Simons)  och 
styrelseledamoten Peter  Häggblom. Deltagare i kursen var tretton administratörer  från medlemskörerna.  
Verksamhetskoordinatorn ledde kursdagen.

FSM75

Förberedelserna för Finlands svenska manssångarförbunds 75-årsjubileum år 2011 fortskred. Jubileet syns 
under hela året. Dirigenterna uppmärksammas med en kryssning i början av året. Sångfesten ordnas som en 
del av firandet och ett sångarting anordnas i november i samband med det egentliga firandet. Beslut om 
genomförande av ett femte CF-projekt togs av förbundsstyrelsen och -mötena under verksamhetsåret, vilket 
betyder att även CF kan ingå som en del av FSM75 som synlig exponent för samarbetet förbundets körer 
emellan. Vid den solenna akten 12.11. publiceras förbundets 75-års historik, som författas av FM Christian 
Holmqvist och skall färdigställas till hösten. Festligheterna startar 11.11. med ett jubileumsförbundsmöte 
och en konsert Erik Bergmans 100-årsjubileum till ära. På kvällen 12.11. hålls en jubileumssits och 13.11. 
en sillfrukost.

Samarbetet för arrangemanget av sångartinget och festligheterna kring jublet inleddes i samarbete med 
representanter för MM. En arrangemangsgrupp bildades redan i början av året med centrala aktörer från 
FSM och MM. I samband med att en del av MM under sommaren utgick ur kören och bildade Manifestum, 
ombildades också den gemensamma arrangemangsgruppen FSM/MM. Den dras fortfarande av of Krister 
Forssten men har nu kompletterats med Christian Lax med uppgiften att leda arrangemanget av Erik 
Bergman-konserten och sångartinget för MM:s del. Förberedelserna verkade fortskrida väl i.o.m. att de 
viktigaste arrangemangsaspekterna kunde bekräftas redan under verksamhetsåret och enligt preliminära 
anmälningar är över 700 sångare från ett tjugotal medlemskörer på väg till Helsingfors och Esbo 11-
13.11.2011 för att fira FSM75.

Två nya medlemmar

Oravais Manskör kom med det glädjande beskedet att ansöka om återinträde i förbundets medlemsskara, 
vilket beviljades. På hösten ansökte den nya manskören Manifestum, grundad i juni 2010, om medlemskap. 
De flesta sångare i den nya kören är utgångna ur MM och körens namn är egentligen den 1976 registrerade 
kvartettsångsföreningen His Master`s Choice rf:s nya namn. Manifestum hade vid tillfället för ansökan 32 
inmatrikulerade medlemmar. Förbundsstyrelsen kunde med nöje godkänna ansökan. Välkommen till båda 
körerna! 

Övrig verksamhet under året

FSM uppvaktade vid sin förre förbundsdirigent Gottfrid Gräsbecks jordfästning i augusti genom Sebastian 
Perret  och  Gilbert  Appelgren.  FSM uppvaktade  medlemmen och  jubilaren  Wasa  Sångargille,  80  år,  i 
oktober genom sina representanter Krister Forssten, R.W. Ahlberg och Hasse Lillkull.

Styrelsen hade föregående år ingått ett avtal med FM Christian Holmqvist för att författa en FSM:s 75-års 
historik. En arbetsgrupp bestående av medlemmar ur styrelsekretsen med Tryggve Gestrin som koordinator  
utsågs för att organisera uppgifterna kring korrekturläsning, tryckning och övrigt.  Historiken bör enligt 
avtalet vara färdig och tryckt i god tid innan jublet skall avfiras i november 2011. Arbetet fortskred avtals- 
och planenligt under verksamhetsåret. 

KVARTETTEN  
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Förbundets tidskrift har även under det gångna året ingått som bilaga i Resonans och körerna med sina  
sångare  som läsare  förefaller  vara  tillfreds  med arrangemanget.  Ledaren  skrevs  av  ordförande  Krister 
Forssten och det övriga innehållet till stora delar av redaktör Anne Sjökvist.

 

SAMARBETE OCH KONTAKTER

Nordisk Sangerforbund

Styrelsen för NSF höll sitt ordinarie årliga möte denna gång i Sandviken i Sverige. Mötet hölls i samband 
med  Gävleborgs  Läns  Sångarförbunds  100-års  jubileum.  FSM  representerades  av  ordförande  Krister 
Forssten.  Under  dagarna  utbyttes  information  och  benchmarking mellan delegaterna  samt diskuterades 
framtida möjligheter för körfestivaler. Man beslöt att tillsammans med Eesti Meestelaulu Selts arrangera en 
Nordisk-Baltisk Körfestival i Dorpat 15-17.06.2012

Finlands svenska sång- och musikförbund

Of  Krister Forssten deltog i möten och seminarier som FSSMF anordnat. Förbundsdirigenten R. W. 
Ahlberg har representerat FSM i FSSMF:s musikråd som adjungerad medlem. FSM:s förbunds- och 
styrelsemöte anordnades denna gång i samband med FSSMF:s förbundsdag 30-31.10. vid samma tidpunkt

Suomen Mieskuoroliitto

FSM  strävar  efter  ett  nära  samarbete  med  broderförbundet.  Krister  Forssten  och  Gilbert  Appelgren 
bevistade  den  av  SMKL  arrangerade  Madetoja-tävlingen  på  våren  och  träffade  SMKL:s 
förbundsdsordförande Antti Lindqvist. Träffen ledde till ett möte mellan ledningarna för båda förbunden i 
september.  Vid  förhandlingarna  överenskoms att  dessa  träffar  skall  fortsätta  och  att  vid  träffarna  kan 
närvara  ordföranden,  verksamhetsledarna,  förbundsdirigenterna  och  eventuellt  också  övriga  ad  hoc. 
Manskören Finlandias omorganisering var också på tapeten och meningen är att i samarbete mellan SMKL 
och FSM utforska möjligheterna till en utvidgad verksamhet inom ramen för denna gamla samarbetsform. 
Vidare diskuterades ett gemensamt deltagande i Nordisk-Baltisk Körfestival i Dorpat 15-17.06.2012, till  
vilken händelse beslutades återkomma följande gång.

Stödet

Stödet har liksom tidigare år varit en nära och för FSM:s del tacksam och pålitlig samarbetspartner under 
året. Stödet har under året pekuniärt understött både enskilda medlemskörer och förbundet.

UTMÄRKELSER

Plakett med stämgaffel 

Ingen delades ut år 2010.

Hederstecknet

Inget tecken utdelades år 2010.

Miniatyrfanan

Utdelades till Stefan Wikman.

Förtjänstmärket

Utdelades till Kim Byholm, Bo-Erik Ekman och Matts Kronqvist.

Förbundsmärket

5



Utdelades  till  Sixten  Björklund,  Henrik  Helander,  Hasse  Lillkull,  Rolf-Eric  Sahlström  och  Jan-Ola 
Sunabacka.

Mästarmärken

Inga mästarmärken har delats ut år 2010.

EKONOMI OCH BOKSLUT

Förbundet har under året erhållit finansiella understöd av undervisningsministeriet via FSSMF samt direkt 
av Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner och Svenska studiecentralen, samt av olika andra 
fonder och bidragsgivare, vilket noteras med största tacksamhet.

Förbundets ekonomi och finanser redovisas närmare i bokslutet för år 2010, som innehåller resultat- och 
balansräkningar, bokslutsnoter samt revisionsberättelsen.

MEDLEMSKÖRER

Under år 2010 var följande 29 manskörer medlemmar i Finlands svenska manssångarförbund 

AKADEMISKA SÅNGFÖRENINGEN
EKENÄS MANSKÖR
FRIDOLINS SÅNGARE
GAMLAKARLEBY MANSKÖR
HANGÖ MANSKÖR
JAKOBSTADS SÅNGARBRÖDER 
KRISTINESTADS MANSKÖR
KRONOBY MANSKÖR
KYRKSLÄTTS MANSKÖR
LAPPFJÄRDS MANSKÖR
MANSKÖREN FRIHETSBRÖDERNA
MANSKÖREN KOTKA SÅNGARE
MANSKÖREN MANIFESTUM
MANSKÖREN RASEBORG
MARIEHAMNS-KVARTETTEN
NYKARLEBY MANSKÖR
NÄRPES MANSKÖR
ORAVAIS MANSKÖR
PARGAS MANSKÖR
RUNEBERGSKÖREN BSB
SIBBO SÅNGARBRÖDER
STUDENTKÖREN BRAHE DJÄKNAR
SÅNGARGILLET I LAPPTRÄSK
SÄLLSKAPET MM

 inom MM verkar dessutom
KÄLLARKÖREN INOM MM
SÄLLSKAPSKÖREN INOM MM

SÄLLSKAPET SVENSKA SÅNGARE SSS INOM AV
TERJÄRV MANSKÖR
WASA SÅNGARGILLE
WASA SÅNGARGILLES SENIORKÖR
ÅBO SÅNGARBRÖDER MUSICES AMANTES
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