Finlands svenska körförbund r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

INLEDNING
Finlands svenska körförbund r.f. verkar som ett självständigt specialförbund för alla blandade körer
och är medlem av Finlands svenska sång- och musikförbund r.f. (FSSMF)
Året var FSK:s 30:e verksamhetsår. Jubileumsåret uppmärksammades inte på något sätt.
Coronapandemin som startade 2020 fortsatte år 2021. Den lättade under sommarmånaderna och
en bit in på hösten, så att en del av körverksamheten kunde genomföras.

ORGANISATION
Medlemskörer
FSK hade 46 medlemskörer vid utgången av 2021.
Det sammanlagda antalet korister var 1254 varav 1083 aktiva.
Styrelsen 2021 regionvis
Ordinarie

Suppleant

Kenneth Bergroth

Jan-Anders Enlund

Norra Österbotten

Annika Glader,

Bengt Beijar

Vasaregionen

Kira Gustafsson,
vice ordförande, kassör

Mia Josefsson

Åland

Maria Ljung

Berit Nummelin

Åbo
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Region

Eeva-Kaarina Ståhlström, sekreterare

Alf Nordman

Västra Nyland

Eivor Sommardahl

Tomas Tallqvist

Huvudstadsregionen

Anne Peltomäki, ordförande

Östra Nyland

Musikutskottet 2021
Karin Pedersen, ordförande

Helsingforsregionen

Niels Burgmann

Västra Nyland

Petter Eklund

Vasaregionen

Kristian Nyman

Helsingforsregionen

Bill Ravall

Norra Österbotten

FÖRBUNDSMÖTEN
Vårmöte 2021
Vårmötet hölls i Helsingfors på Luckan som ett hybridmöte lördagen den 20.3.2021. Största delen av
mötesdeltagarna deltog på distans.
Vid mötet var följande av förbundets körer representerade:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aurorakören
Box Sångkör
Cantilena
Degerby Bortblandade kör
Esbo sångkör
Gillekören
Karleby Kammarkör
Singsby Sångkör
Walentinakören

Vårmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2020 och beviljade styrelsen och de övriga
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet, efter att ha hört verksamhetsgranskarnas utlåtande.
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Höstmöte 2021
Höstdagarna hölls i Åbo 26-27.11.2021. Mötet hölls på Scandic Hamburger Börs. På programmet
stod studentkörernas adventskonsert i Domkyrkan och sångfestövning med Misa Ståhl-Norrholm
som ledare.
Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2022, valde Anne Peltomäki till
förbundsordförande och valde styrelsen med suppleanter, verksamhetsgranskare och
musikutskottet för år 2022 enligt följande:
STYRELSEN 2022
Till första perioden för åren 2022 – 2024 valdes:
• Iréne Liljegren, styrelsemedlem, Åland
• Kira Gustafsson, suppleant, Åland
• Dick Nyman, suppleant, Västnyland
Till andra perioden valdes:
• Eeva-Kaarina Ståhlström, styrelsemedlem, Västnyland
Som ny suppleant valdes i tilläggsval:
• Paul-Håkan Krokfors som Kenneth Bergroths suppleant
De övriga sittande styrelsemedlemmarna under verksamhetsår 2022 är:
•
•

Maria Ljung, styrelsemedlem, Åbo (andra perioden 2020-2022)
Berit Nummelin, suppleant, Åbo (andra perioden 2020-2022)

•
•

Eivor Sommardahl, styrelsemedlem, Helsingfors (första perioden 2020-2022)
Tomas Tallqvist, suppleant, Helsingfors (första perioden 2020 – 2022)

•
•

Eeva-Kaarina Ståhlström, styrelsemedlem, Västnyland (andra perioden 2022-2024)
Dick Nyman, suppleant, Västnyland (första perioden 2022-2024)

•
•

Annika Glader, styrelsemedlem, Vasaregionen (andra perioden 2021-2023)
Bengt Beijar, suppleant, Vasaregionen (andra perioden 2021-2023)

•
•

Kenneth Bergroth, styrelsemedlem, Norra Österbotten (andra perioden 2021-2023)
Paul-Håkan Krokfors, suppleant, Norra Österbotten (första perioden 2021-2023)

VERKSAMHETSGRANSKARE
Till verksamhetsgranskare för 2022 valdes Lauri Halminen från Nordsjö Sångkör och Cristofer Moen
från Sibbo Vokalensemble med Torbjörn Stark som gemensam suppleant.
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Bokföringstjänsterna har skötts av Oy Bokföringsbyrå Proximo Ab med Gun Mickos som bokförare.
MUSIKUTSKOTTET
Musikutskottet fortsatte enligt tidigare sammansättning.
Alla musikutskottsmedlemmar är valda enligt följande:

namn

valdes på
höstmötet

period 1

period 2

Petter Eklund

5.11.2016

2017, 2018, 2019

2020, 2021, 2022

Niels Burgmann

5.11.2016

2017, 2018, 2019

2020, 2021, 2022

Tobias Elfvings suppleant för
år 2017

Bill Ravall

5.11.2016

Bill Ravall

28.10.2017

2018, 2019, 2020

2021, 2022, 2023

Kristian Nyman

28.10.2017

2018, 2019, 2020

2021, 2022, 2023

STYRELSEMÖTEN
Vårvinterns tre första möten hölls som Google Meet-möten. Sedan blev det paus på grund av
pandemin och det fjärde mötet hölls som ett Zoom-möte. De två sista hölls som fysiska möten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituerande möte 7.3.2021
Styrelsemöte nr 1 / 2021 7.3.2021
Styrelsemöte nr 2 / 2021 20.3.2021
Styrelsemöte nr 3 / 2021 20.10.2021
Styrelsemöte nr 4 / 2021 31.10.2021
Styrelsemöte nr 5 / 2021 27.11.2021

Google Meet
Google Meet
Google Meet
Zoom
Tammerfors, Hotel Torni
Åbo, Scandic Hamburger Börs, möte före höstmötet
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VERKSAMHETEN
Allmänt
I slutet av sommaren deltog FSK i ”Den stora telefonrundan” då alla våra dirigenter kontaktades
individuellt per telefon för att höra hur körerna hade klarat pandemin så långt och vilka stödåtgärder
önskades från medlemmarnas sida.
Tack vare ”Den stora telefonrundan” kom det fram, att det under hela pandemitiden funnits körer,
som har haft verksamhet oavbrutet. En del har övat med fysisk närvaro men i mindre grupper,
kortare tider och vädrat ofta. En del har sjungit med masken på. Andra har haft körövningar via
Zoom eller andra program, där man inte kan sjunga tillsammans så att alla hör. Zoom-övningarna
är ändå en effektiv och bra stämövning, som sedan underlättar inlärningen av sången.
Det finns dirigenter som förberett en liten video för varje sångövning, som alla under sin sedvanliga
körkväll har kunnat se på och använda som övningsmaterial under inkommande vecka. Jobbigt,
men vad skulle man inte göra för sina korister.
År 2021 genomfördes inga planerade dirigentträffar. Förbundets webbsidor kunde uppdateras
under det annars lugna året.

Medlemsenkät
FSK startade med regelbundet återkommande medlemsförfrågningar. Förfrågningen ”FSK
frågar” skickades till alla körer i maj månad via Google Forms. Enkäten besvarades av 68 personer.
Utdrag ur enkäten:

5

6

Sång- och musikfesten i Helsingfors 2022

Det traditionella mönstret att förbereda körer inför en sångfest måste ändras då vi inte kunde
ordna fysiska gemensamma övningar. Nya banor hittades.
• Hela FSSMF tillsammans med specialförbunden fortsatte med distansövningar under
vårterminen 2021.
• FSK hade ett projekt med hjälp av två duktiga dirigenter som spelade in videon We Are Voiceskolan som finns på FSSMF:s hemsida under fliken Sångfest. Kristian Nyman och Simon
Djupsjöbacka visar lugnt men roligt hur We Are Voice appen installeras på telefonen.
• Under hösten 2021 hade FSK och FSSMF ett gemensamt större projekt kring ämnet We Are
Voice, då det gjordes en övningsturné i alla finlandssvenska regioner.

Nordklang på Island 2022
Arbetsgruppen, bestående av Maria Ljung, Kira Gustafsson, Kenneth Bergroth och Anne Peltomäki,
fortsatte sitt jobb och beslöt att ordna två olika långa gruppresor till Island. För att kunna reservera
grupper på flyg anlitades två resebyråer, en i Helsingfors och en i Karleby. Bland koristerna i FSK finns
många Nordklangveteraner, vilka uppskattar en gemensam resa. Arbetet med projektet fortsätter.

Musikutskottet
FSK:s musikutskottsordförande ,Karin Pedersen, har under året även fungerat som ordförande för
FSSMF:s musikutskott. Hon har också varit ordförande för sångfestsplaneringsgruppen. FSK:s
musikutskottsmedlemmar har en viktig roll som ledare för de regionala övningarna när sångfesten
närmar sig.
Under våren när traditionella sångfestövningar inte kunde hållas, har nya hjälpmedel för inlärning
introducerats för koristerna. Vi har en We Are Voice-app som kan användas på våra smarttelefoner
och datorer. Med hjälp av appen kan var och en lyssna på och öva sin stämma på egen hand. Under
hösten kunde även regionala storövningar hållas.

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Arbetsfördelningen inom styrelsen
Förbundets administrations- och kanslifunktioner har skötts av förbundets ordförande medan
sekreterar- och kassörsuppgifter skötts av namngivna styrelsemedlemmar. Styrelsen har också en
hemsideansvarig, en medlemsregisteransvarig, en ansvarig för facebook och en språkgranskare.
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Representation

Ordföranden har under året 2021 varit FSK:s ordinarie representant i FSSMF:s styrelse och
arbetsutskott, med styrelsemedlem Kenneth Bergroth som suppleant. FSK:s ordförande är invald
som suppleant för den finska styrelserepresentanten Kristian Heber i Nordisk Korforum . Via
Nordisk Korforum är FSK automatiskt medlem i Musik i Norden. Nordisk Korforum ansvarar bl.a.
för ordnandet av Nordklang vart tredje år.
Information
Varje korist i förbundet får tidningen Resonans. FSK informerar i tidningen om sina förbundsmöten
och sin övriga verksamhet. Medlemmarna informeras också via hemsidan www.fsk.fi,
Facebooksidan och via e-postutskick till körernas kontaktpersoner, som har en väldigt viktig roll i
informationsgången. Om inte kontaktpersonen finns inskriven på körens sida på Desky går posten
till ordföranden.
Värdesedlar
FSK stöder sina medlemmar ekonomiskt med värdesedlar. Ansökningstiden för värdesedlarna är
numera fortlöpande. Då många körer inte kunnat ha full verksamhet har väldigt få värdesedlar
ansökts.
Gemensam fakturering med FSSMF
Ett ekonomiskt samarbete fortsätter med FSSMF:s kansli så att FSK:s och FSSMF:s medlemsavgifter
debiteras samtidigt på samma faktura av FSK:s medlemskörer. Då behöver kören bara betala en
gång per år och FSK:s kansliarbete minskar.
FSK:s medlemsavgift har i år varit 5 euro per sångare. Studerande har rätt till studierabatt i linje
med FSSMF:s rabatter.
Understöd från följande fonder och stiftelser har mottagits under året:
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska Kulturfonden
Stiftelsen Tre Smeder

5 000 euro
4 000 euro
4 000 euro

Borgå 8.4.2022
Styrelsen
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