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INLEDNING 
 
 

Finlands svenska körförbund r.f. är en riksomfattande organisation för de 

finlandssvenska blandade körerna. Förbundets verksamhetsområde är hela 

Svenskfinland. 

Förbundet fungerar som ett självständigt specialförbund inom Finlands svenska sång- 

och musikförbund r.f. och har egen administration, egen musikalisk ledning och egen 

ekonomi. 

Till förbundet hör 51 (år 2012) blandade körer med totalt 1339 medlemmar.  
 

Enskilda medlemmar kan vara understödande medlemmar. 

 

 

FÖRBUNDETS MÅL OCH UPPGIFTER 
 

 

FSK r.f. har som mål att i Svenskfinland utveckla och sprida intresset för körsång i 

allmänhet och blandad körsång i synnerhet. Förbundet förverkligar sina syften genom 

att bl.a.:  

- anordna utbildning för körsångare och dirigenter 

- stimulera tillkomst av och sprida information om ny repertoar 

- efter förmåga stödja och hjälpa enskilda körer som hotas av nedläggning 

- efter förmåga hjälpa enskilda körer att finna dirigent då sådan saknas 

- hjälpa till att få igång verksamhet för blandad kör i regioner där verksamhet 

saknas eller är svag 

- stimulera till medlemsvärvning av nya körer inom förbundet 

- uppmuntra och aktivera samarbetet mellan körerna inom förbundet 

- ta initiativ till och uppmuntra till arrangerandet av olika projekt 

- ordna utmanande och krävande evenemang även som samarbetsprojekt 

- effektivera samarbetet med likartade organisationer inom och utom landet 

- effektivera informationen mellan förbundet och medlemskörerna 



 

VERKSAMHETEN 
 

 

Allmänt 

 

Kontakten samt informationen mellan förbundet/styrelsen och medlemskörerna skall 

fortfarande utvecklas vidare. För att förverkliga förbundets syften och mål effektivare, 

bör FSK för den blandade körsångaren även framöver bli mera känt som det egna 

förbundet. 
 

Enskilda körer skall uppmuntras att bereda möjligheter för sina dirigenter att deltaga  

i kurser och utbildningstillfällen. Musikutskottsmedlemmarna kan användas av 

körerna som rådgivare vid sammansättning av konsertprogram etc. 
 

Förbundet kan i mån av möjlighet utdela dirigent- och sångarstipendier. 

 

Projekt 
 

1. Projektkörresa till Tallinn och JULmix2 

 

Förbundet ordnar en advents- och julkonsertresa till Tallinn 5-7.12.2014. Konserten 

ges i Jaani kirik (Johannes kyrkan). Några enskilda FSK-körer erbjuds möjlighet att 

framföra några sånger. 

Projektet avslutas med en Trettondagskonsert 2015 på lämplig ort i hemlandet. 

Projektkören dirigeras av förbundets musikutskottsmedlemmar och/eller någon 

projektdirigent. 

 

Musikutskottet slutför arbetet med Julmix2-häftet under våren. Repertoaren i häftet 

används på konsertresan till Tallinn och avslutningskonserten. 
 

Researrangemangen sköts av Axtours i Mariehamn. 
 

 

2. Sammarbete med FSSMF 
 

FSK sammarbetar med FSSMF med att starta upp en Projektkör som åker till 

Nordisk-Baltisk körfestival i Riga 25-28 augusti 2015. En projektgrupp tillsätts under 

året. 

 

Membra 

 

Uppföljning av föreningsregistret Membra fortgår. 

 

 

 

INFORMATION 
 

 

Förbundet har egna sidor i tidningen Resonans. Tidningen distribueras till alla 

medlemmar även till understödjande medlemmar. Förbundsordföranden och 

sekreteraren inom förbundsstyrelsen ansvarar för kontakten mellan förbundet och 

redaktören för Resonans. 
 

Medlemskörerna uppmuntras att skicka in tips om olika intressanta artiklar för 

Resonans. 

 



Ett separat informationsblad från förbundet till medlemskörerna utskickas vid behov, 

liksom även direkt till dirigenterna inom medlemskörerna. 
 

Utvecklandet och aktiverandet av förbundets nya webbsidor fortsätter.   
 

 

 

KONTAKTVERKSAMHET 
 

 

Förbundet strävar till att även framöver aktivera kontakterna och samarbetet med 

övriga specialförbund och organisationer såväl inom landet som i övriga Norden och 

Baltikum. Förbundet är representerat i Nordisk Korforum och därmed automatiskt 

medlem i Musik i Norden. 

 

 
 

SAMARBETE MED FSSMF  
 

 

Samarbetet med FSSMF skall bl.a upprätthållas genom att vår- och höstmötena om 

möjligt hålls vid samma tidpunkt och på samma ort som FSSMF och de övriga 

specialförbunden. FSK har en plats i FSSMF:s styrelse och upprätthåller kontakten till 

såväl andra specialförbund som till FSSMF även via detta styrelsearbete. 
 

Förbundets administrations- och kanslifunktioner sköts av personalen vid FSSMF:s 

kansli i Vasa, samt av ordföranden, sekreteraren och övriga styrelseledamöter vid 

behov. 
 
 

 

 

 

 

Helsingfros 7.9.2013 

Förbundsstyrelsen / Barbro Smeds  


