
  
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 
 
 
 
 
INLEDNING 
 
År 2011 var Finlands svenska körförbund r.f.:s (FSK) 20:e verksamhetsår. Förbundet 
verkar som ett självständigt specialförbund för alla blandade körer och är medlem av 
Finlands svenska sång- och musikförbund r.f. (FSSMF) 
 
 
 
ORGANISATION 
 
Medlemskörer 
 
FSK hade 55 medlemskörer vid utgången av 2011 och personantalet var totalt 1379.  
År 2010 var personantalet 1458 fördelat på 57 medlemskörer.  
Munsala Västra Sångkör hade ingen verksamhet, Skärgårdskören i Åboland och Karis 
UF:s sångkör har slutat sin verksamhet under året. 
Gospelkören His Master's Noise hör ej mera till FSK, endast till Helsingfors Körförbund. 
Förteckning över körerna bifogas verksamhetsberättelsen. 
 
 
Vårmötet 
 
Förbundets vårmöte hölls i Åbo 9.4.2011. Vid vårmötet var 18 av förbundets körer 
representerade. 
 
Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2010 kunde godkännas. 
 
 
Höstmötet 
 
Förbundets höstmöte hölls i Mariehamn 29.10.2011. Vid höstmötet var 17 av förbundets 
körer representerade. 
 
Höstmötet återvalde Barbro Smeds som ordförande för förbundet för 2012. 
 
Till revisorer för förbundet återvaldes Kjell Berts och Kristian Berg från Ernst & Young AB. 
Till revisorsuppleant återvaldes Gun Mickos. 
 
Kanslisekreterare Christine Hisinger vid FSSMF r.f:s  kansli, har fungerat som förbundets 
kassör. 
 



Förbundsstyrelsen har under året varit sammankallad till fem(5) möten förutom vår- och 
höstmötet. Konstituerande styrelsemöte hölls 8.1 i Tammerfors, styrelsemöte II 27.3 i 
Helsingfors, styrelsemöte III 3-4.9 på Pellinge i Borgå skärgård, styrelsemöte IV 28.10 på 
VikingLine/ Isabella och styrelsemöte V 26.11 i Tammerfors. 
 
 
Styrelsen 2011 
 
Ordinarie        Suppleanter 
 
Barbro Smeds, ordförande 
Kicki Thelestam, viceordförande Övriga Nyland   Karl-Erik Kronström 
Carl-Johan Lundström  Mellannyland   Kristina Heikel   
Antonia Ramsay, sekreterare Åboland   Maria Malén 
Marja-Lena Södergård  Mellersta Österbotten Tommy Enroth 
Eva Sandblom   Norra Österbotten  Mikael Björklund 
Iréne Liljegren   Åland    Viviann Liljeström 
                                                                                                                                                                  
 
Musikutskottet 2011 
 
Sören Hakola, ordförande  Åboland 
Bill Ravall    Norra Österbotten 
Annika Pensar    Åland     framtill 12.6.2011 
Pia Nygård    Västra Nyland  
Karin Pedersen   Östra Nyland 
Maria Sjöroos   Vanda 
 
Musikutskottet har hållit fyra(4) möten - 12.2, 29.5, 3.9, 24.11. Det sista som telefonmöte.  
I övrigt har diskussionen löpt via e-post. Musikutskottet, utom Maria Sjöroos var med på 
endel av styrelsemötet på Pellinge 3.9.  
 
5-7.5 gjorde musikutskottet en regionövningsturne inför sångfesten, där delvis Kristian 
Thulesius var med. 
 
 
 
VERKSAMHETEN 
 
Projekt 
 
Vårens arbete gick helt i Sångfesten Ta i Ton:s tecken med regionövningar, som hölls på 
olika håll i Svenskfinland. Förbundets 20-årsjubileum firades i arbetets tecken med 
förbundskonserten ”Östersjöseglats” på Sångfesten i Åbo lördagen den 11 juni, i Kuppis 
ishall. Med Kristian Thulesius och våra musikutskottsmedlemmar vid rodret togs konserten 
mycket väl emot av sångfestpubliken. 
Under hösten har förberedelserna för den Nordisk-Baltiska körfestivalenNB12 i 
Helsingfors, i augusti 2012 inletts. För FSK som medarrangör har en del av festivalens 
praktiska arbete påbörjats. Likaså har arbetet med projektkören, med uppgift att sjunga 
endel av ”Östersjöseglatsen” på festivalens öppningstillfälle inletts. 
Planeringen av att uppföra Sångfestkonserten i sin helhet under svenska veckan, 
november 2012 i Karleby har fortgått under senare delen av hösten. 
 
 



Representation 
 

Barbro Smeds har under 2011 varit FSK:s representant i FSSMF:s styrelse och medlem i 
dess arbetsutskott. 
 
Information 
 
Förbundets medlemmar har fått tidningen Resonans. FSK har i denna tidning ett eget 
forum där viktig information om verksamhet och händelser ges. Medlemmarna informeras 
också via hemsidan: www.fsk.fi och via e-postutskick till körernas kontakpersoner. 
 
Kontaktverksamhet 
 
Kontaktverksamheten och samarbetet med övriga specialförbund och organisationer såväl 
inom landet som i övriga Norden och Baltikum har fortsatt en aning intensivare på grund 
av NB12 i Helsingfors. Förbundet är representerat i Nordisk Korforum och därmed 
automatiskt medlem i Musik i Norden. 
 
 
 
EKONOMI OCH ADMINISTRATION 
 
FSK:s medlemsavgift har varit 5,00 euro per sångare. 
 
Förbundets administration och kanslifunktioner har dels skötts av FSSMF:s 
verksamhetsledare och kanslisekreterare och dels av förbundets ordförande och styrelse. 
 
 
 
Helsingfors 11.3.2012 
Förbundsstyrelsen 
 
 
 
______________     _______________     ________________     ___________________ 
Barbro Smeds,  Kicki Thelestam,       Maria Malén,          Carl-Johan Lundström,  
 
 
 
______________      ______________      ___________________         
Iréne Liljegren,   Eva Sandblom           Marja-Lena Södergård 
 
 
 
 
Bilaga: Förteckning över medlemskörerna med respektive medlemsantal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


