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1. Allmänt om verksamhetsåret 2015
Verksamhetsåret 2015 präglas fortsättningsvis av planeringen enligt de nya stadgarnas
långsiktigare linje (femårsplanen). FSM:s deltagande som förbund i sång och musikfesten i
Karleby 2016 förbereds. Förbundets administrativa verksamhet sköts till en del inom FSM och
prövas till en del beställas från FSSMF. Coro Finlandia VI-projektet avslutas och utvärderas.
Mästarmärkets ivrigare avläggande av provet aktiveras bland sångarna i förbundets
medlemskörer. Utvecklingen av förbundets informationskanaler och -leveranssätt fortsätter.
I övrigt gäller om förbundets verksamhetsförutsättningar och planeringen av verksamheten samt
principerna för och implementeringen av den musikaliska och administrativa verksamheten vad
som utstakas i långsiktsplaneringen.

2. Ekonomi
Den viktigaste förutsättningen för att främja manskörssången är att förbundets ekonomi är i gott
skick. Detta kan uppnås med välavvägda utgifter och oförminskade understöd.
För närmare studium av föreslagen budget för år 2015 tillhandahålls särskilda bilagor (FSM:s
budget 2015 och jämförelser 2012-2014) på förbundsmötet.
Under förutsättning att nuvarande betingelser består avser styrelsen att klara av ekonomin
framöver med den fr.o.m. år 2012 sänkta medlemsavgiften. Styrelsen föreslår därför att
medlemsavgifterna för år 2015 fastställs till 5 euro per sångare i studentkörerna och 10
euro per sångare i övriga medlemskörer.

3. Intressebevakningen
Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) är en takorganisation för finlandssvenska
amatörmusiksammanslutningar. FSM, som är ett specialförbund inom denna organisation, har en
styrelseplats i FSSMF:s styrelse, vilket uppdrag sköts av förbundets ordförande jämte suppleant.
Eftersom FSSMF är huvudansvarig också för en betydande resursfördelning, är en aktiv
intressebevakning i denna riktning av yttersta vikt för FSM, inte minst vad gäller det pekuniära
understödet. Också samarbetet kring webbsidorna och Kvartetten i Resonans samt det nya
Membra-systemet är i detta avseende goda exempel på utvecklingsmöjligheterna.
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På det internationella planet är de nordiska kontakterna de viktigaste. Förbundet innehar en
styrelseplats i NSF - Nordisk Sangerforbund, som är den nordiska manssångarorganisationen.
Detta uppdrag sköts av förbundsordföranden. Noteras bör också det utökade samarbetet mellan
de nordiska och de baltiska aktörerna.
Suomen Mieskuoroliitto (SMKL) är FSM: s finskspråkiga motsvarighet. FSM strävar efter att
ha en nära kontakt till SMKL. Samarbetet förväntas fortsätta i samma goda anda som det startade
på FSM:s initiativ våren 2010 med en intensifiering av kontakterna mellan förbundens ledningar.
I verksamhetsplanen för vardera parten ingår nu ”ledningsträffar” under verksamhetsåret, i
samband med vilka stadgade former för samarbetet utformas. I detta samarbete ingår även sedan
år 2009 en uppgift att tillvarata och utveckla traditionerna kring Manskören Finlandia, i vars
styrelse FSM innehar tre representanter (en plats f.n. obesatt) av sammanlagt sex.

4. Informationsverksamheten
Den utåtriktade informationen om manskörssång, manskörer och FSM sker fortsättningsvis
huvudsakligen genom Kvartetten. Den utges såväl i pappersform, som en del av Resonans, som
på webben. FSM:s hemsida med adressen http://www.kor.fi har fram till nu främst använts som
verktyg till att bl.a. informera om manssångarförbundets och dess styrelses verksamhet och
beslut. På sidorna publiceras fortsättningsvis förbundsmötesprotokoll, verksamhetsplaner och berättelser. Även FSM:s understödsförening Stödet har en egen avdelning på hemsidan.
Medlemskörerna informerar själva om sina kontaktuppgifter och sin verksamhet på sina
eventuella egna hemsidor.

5. Projekt och aktiviteter

LÅNGSIKTSPLAN (LP5)
Styrelsen uppdaterar långsiktsplanen fortlöpande. Föreläggs förbundsmötet 2015 (LP 20162020) i samband med behandlingen av verksamhetsplaneringen 2016.

UTVECKLING AV INFORMATIONSGÅNGEN
Möjligheterna att utnyttja de sociala medierna för förbundets informationsgång utreds och
utvecklas. Utnyttjandet av webbsajten aktiveras. Behovet av utbildning för körernas
informationsansvariga i frågor gällande körernas information internt till sina medlemmar samt
externt till press och publik, vilka pr-kanaler som kan användas osv. utreds. Musiknämnden
utvecklar en praxis för ett diskussions- och informationsforum för körernas dirigenter.

DIRIGENTSEMINARIUM
Förbundsdirigenten leder och utvecklar formerna för den praktiska dirigentutbildningen.
Diskussionerna med FSSMF och/eller MWI fortsätter. FSM eftersträvar en utbildning årligen för
manskörsdirigenter och med en manskör som övningskör.
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MÄSTARSÅNGARMÄRKET
En plan för introduktion av de nya märkeskraven med nya sånger har uppgjorts av
musiknämnden och godkänts av styrelsen. Det första märkessångarveckoslutet förläggs enligt
planerna till 17-18.1.2015.
Tanken är att detta skall bli ett årligen återkommande evenemang. Konceptet utvecklas och kan
innefatta t.ex kvartett-workshops och röstvård.
SÅNGFESTEN I KARLEBY 2016
Styrelsen och musiknämnden har fastställt ett nytt koncept för förbundets deltagande i
sångfesten. FSM uppträder både i regional sammansättning och som en hel förbundskör.
Förbundsdirigenten och musiknämnden sammanställer och rekommenderar vissa teman och en
viss gemensam repertoar för medlemskörerna med avsikt att i god tid förbereda förbundets
deltagande och genomförande av övningar inför sångfesten. Övningarna vidtar senast på hösten
2015.
INITIATIV TILL FSSMF
Implementeringen av det år 2014 framlagda initiativet till styrelsen för FSSMF, om att
körverksamheten i skolorna borde utvecklas, uppföljs. Initiativet utvecklas ytterligare.
FSM FORUM
För att initiera utvecklandet av erfarenhetsutbyte mellan administrationen och körerna arrangeras
en träff, t.ex i form av en kryssning för förbundsstyrelsen samt körernas administratörer och
dirigenter för att gemensamt diskutera bland annat följande teman:
• Sång- och musikfesten i Karleby 2016.
• Musikaliska frågor, repertoarer, noter och andra erfarenheter från körerna samt andra
gemensamma musikaliska frågor.
• Föreläsning om uppgörande och uppdatering av webbsidor.
FSM 80
Planeringen av FSM:s 80-årsjubileum år 2016 fortsätter.
FINLAND 100 ÅR
Finland firar 100-års självständighet år 2017. FSM diskuterar med FSSMF och SMKL för att
koordinera firandet.
CF VI
CF VI startade enligt planerna i januari 2014. Kören deltar i sångartinget i Borgå i oktober 2014
och företar en sedvanlig utrikesresa i maj 2015 till Reykjavik, Island.
SÅNGARTING
Inleda planeringen av nästa Sångarting. Diskussion om organisation och ansvarsfördelning.

