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 Finlands Svenska Körförbund r.f.   

 

   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  
   

  

INLEDNING 
 

År 2020 var ett världsomfattande pandemiår orsakad av viruset Covid-19 som hade konsekvenser för 

all verksamhet i hela samhället. Hobbyverksamhet som körsång med fysisk närvaro var tidvis omöjlig 

att genomföra i vårt land.    

  

Året var Finlands svenska körförbund r.f.:s (FSK) 29:de 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 46 medlemskörer vid utgången av 2020 och antalet aktiva sångare var 1 212.  

 

Styrelsen 2020 regionvis 

 

Kenneth Bergroth     Jan-Anders Enlund Norra Österbotten 

 

Annika Glader,     Bengt Beijar  Vasaregionen 

hemsideansvarig 

 

Kira Gustafsson,     Mia Josefsson Åland 

vice ordförande, kassör  

 

Maria Ljung         Berit Nummelin Åbo 

 

Eeva-Kaarina Ståhlström,   Alf Nordman  Västra Nyland 

sekreterare 

 

Eivor Sommardahl  Tomas Tallqvist Huvudstadsregionen 

 

Anne Peltomäki, ordförande   Östra Nyland 
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Musikutskottet 2020  

  

Karin Pedersen, ordförande    Helsingforsregionen                              

Niels Burgmann      Västra Nyland   

Petter Eklund      Vasaregionen  

Kristian Nyman      Helsingforsregionen  

Bill Ravall     Norra Österbotten  

   

FÖRBUNDSMÖTEN  
 

Vårmöte & Höstmöte  

  

Förbundets vårmöte var planerat att hållas i Åbo den 4 april 2020, men mötet måste inställas p.g.a. 

pandemin. I stället hölls både vår- och höstmötet på Luckan i Helsingfors den 3 oktober 2020. Mötena 

genomfördes som hybridmöten där de flesta deltog på distans via Google Meet. 

 

 

Vid möten var följande av förbundets körer representerade: 

 

• Aurorakören (2) 

• Box Sångkör (2) 

• Degerby Bortblandade kör (2) 

• Karleby Kammarkör (2) 

• Singsby Sångkör (2) 

• Sångens Vänner i Jakobstad (3) 

• Walentinakören (2) 

  

Vårmötet godkände verksamhetsberättelsen för år 2019 och beviljade styrelsen och de övriga 

redovisningsskyldiga ansvarsfrihet efter att ha hört verksamhetsgranskarnas utlåtande. 

  

Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2021, valde Anne Peltomäki till 

förbundsordförande och omvalde hela styrelsen med suppleanter samt verksamhetsgranskare för 

år 2021 enligt följande: 

 

STYRELSEN 2021  
  

Till första perioden för åren 2021-2023 valdes: 

• Eivor Sommardahl, styrelsemedlem, Huvudstadsregionen (första perioden 2021-2023) 

• Tomas Tallqvist, suppleant, Huvudstadsregionen (första perioden 2021-2023) 

 

Till sin andra period för åren 2021-2023 valdes: 

• Maria Ljung, styrelsemedlem, Åboland (andra perioden 2021-2023) 

• Berit Nummelin, suppleant, Åboland (andra perioden 2021-2023)  
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De övriga sittande styrelsemedlemmarna under verksamhetsår 2021 är:  

 

• Kira Gustafsson, styrelsemedlem, Åland (andra perioden 2019-2021)  

• Mia Josefsson, suppleant, Åland (andra perioden 2019-2021)  

 

• Eeva-Kaarina Ståhlström, styrelsemedlem, Västnyland (första perioden 2019-2021)  

• Alf Nordman, suppleant, Västnyland (första perioden 2019-2021)  

 

• Annika Glader, styrelsemedlem, Vasaregionen (andra perioden 2020-2022)                                                                                                                   

• Bengt Beijar, suppleant, Vasaregionen (andra perioden 2020-2022)                                                                                                                

 

• Kenneth Bergroth, styrelsemedlem, Norra Österbotten (andra perioden 2020-2022)                                                                                                                  

• Jan-Anders Enlund, suppleant från Norra Österbotten (andra perioden 2020-2022)                                                                                                                    

 

VERKSAMHETSGRANSKARE   
  

Till verksamhetsgranskare för 2021 valdes Lauri Halminen, Nordsjö Sångkör med Torbjörn Stark som 

suppleant, samt Cristofer Moen, Walentinakören med Viktoria Hindsberg som suppleant.  

  
Bokföringstjänsterna har skötts av Oy Bokföringsbyrå Proximo Ab med Gun Mickos som bokförare.  

  

 

MUSIKUTSKOTTET  

Bill Ravall och Kristian Nyman valdes till sina andra perioder på höstmötet 2020. 

Alla musikutskottsmedlemmar är valda till sin andra period 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  

Bill Ravall  5.11.2016  

Tobias Elfvings suppleant för 

år 2017     

Bill Ravall   28.10.2017  2018, 2019, 2020  2021, 2022, 2023  

Kristian Nyman  28.10.2017  2018, 2019, 2020  2021, 2022, 2023  
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DET CENTRALA I VERKSAMHETSPLANEN  
  

Mötet enades om riktlinjerna för de kommande årens tyngdpunkter i verksamheten:   

• Förberedelsen inför Sångfesten 2021 i Helsingfors är det centrala i verksamheten i år. 

Sångfesten har förflyttats ett år framåt på grund av pandemin så nu talar vi om Sångfesten 

2022 med arbetsnamnet Festival22. 

• Förbundet samarbetar med FSSMF och andra specialförbund för inövandet av 

sångfestrepertoaren på olika sätt.   

• Temat Nordklang på Island med projektkör inför år 2022 fortsätter.  

• En arbetsgrupp för att föra projektet vidare valdes med Maria Ljung, Kira Gustafsson, 

Kenneth Bergroth och Anne Peltomäki som medlemmar.  

VERKSAMHETEN  
  

Styrelsemöten  

  

Förbundsstyrelsen har under året varit sammankallad till tre (3) ordinarie möten. De två första hann 

styrelsen samlas till före pandemin i Finland, och till det sista i augusti då virusen hade en lugnare 

spridningsperiod. 

 

11.1.2020 på Sandels i Helsingfors i samband med FSSMF:s första dirigentträff inför Sångfesten. Då 

hade förbundet sitt konstituerande möte och ett vanligt styrelsemöte. 

 

7.2.2020 i Åbo på Hotell Seurahuone, där ärenden förbereddes inför förbundsmötet, bokslutet 

undertecknades och verksamhetsberättelsen behandlades. En detaljerad plan för årets verksamhet 

gjordes, men den kunde inte genomföras. 

I samband med mötesveckoslutet såg styrelsen pjäsen Kalevala i modern uppsättning på Åbo 

Svenska Teater. 

 

22.8.2020 på Hotel Rosendahl i Tammerfors. Styrelsen med suppleanter var inbjudna till möte, där 

vi kom överens om bland annat suppleanternas förstärkta roll inom förbundet.  

 

Förutom möten med fysisk närvaro har styrelsen haft nätmöten och e-postmöten: 

 

1.-3.6.2020 E-postmöte om mötesförfaranden 

 

14.6.2020 Google Meet-möte om förbundets förbundsmöten 

 

Arbetsfördelningen inom styrelsen 

Förbundets administrations- och kanslifunktioner har skötts av förbundets ordförande medan 

sekreterar- och kassörsuppgifter sköts av namngivna styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna 

har också ansvarsområden som en hemsideansvarig, en kontaktperson för medlemsärenden och en 

för facebookärenden.  
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Musikutskottet  

  

FSK:s musikutskottsordförande Karin Pedersen har under året även fungerat som ordförande för 

FSSMF:s musikutskott, som inför sångfesten haft mycket att fundera på. Hon har också varit 

medlem i sångfestsplaneringsgruppen som samarbetar tätt med sångfestens konstnärliga ledare 

Kari Turunen.  

  

FSK:s musikutskottsmedlemmar, som är musiker till yrket, har en viktig roll i den regionala 

verksamheten när sångfesten närmar sig. De inplanerade dirigentmötena var tänkta som en trevlig 

stödform för dirigenterna, men träffarna flyttas nu framåt i tiden. 

 

Nu när traditionella sångfestövningar som musikutskottet vanligtvis ordnar och leder på olika orter 

inte kan hållas, har nya tekniska metoder för inlärning introducerats för koristerna. Vi har t.ex. en We 

Are Voice–app som kan laddas ner på våra smarttelefoner. Med hjälp av den kan var och en lyssna och 

öva sin stämma på egen hand. 

 

Användningen av allt det it-tekniska har kanske inte varit en självklar uppgift för alla, men genom att 

hjälpa varandra på traven kommer vi vidare. 

 

För att få en trygg möjlighet att öva in sångfestsånger hade förbundets medlemmar också möjlighet 

att delta i tre olika Virtualkörer, Döpt i Kyro älv, Den blomstertid och Finlandiahymnen, som hittas på 

FSSMF:s hemsida och facebooksidan. 

 

FSSMF ordnade en gemensam virtuell sångfestövning den 24.10.2020 i samarbete med alla förbund 

och musikutskott. 

 

Allmänt  

 

Inga större evenemang har ordnats efter att regeringen 16.3.2020 utlyste restriktioner för att 

förhindra pandemin att sprida sig. 

 

Dirigentmöten hölls i Vasa med Petter Eklund och Annika Glader, samt i Helsingfors med Karin 

Pedersen och Kristian Nyman. 

 

Förbundets webbsidor kunde uppdateras under det annars lugna året. Likaså fanns det tid att se över 

administrationen av förbundets kassa, som nu sköts från Åland. 

  

Representation  

  

Ordföranden har under året 2020 varit FSK:s ordinarie representant i FSSMF:s styrelse och 

arbetsutskott, med styrelsemedlem Kenneth Bergroth som suppleant.  Musikutskottets ordförande 

Karin Pedersen har varit ordförande för FSSMF:s musikutskott och representerat FSK i 

planeringsgruppen kring sångfesten.  
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Ordföranden Anne Peltomäki har under året representerat den svenskspråkiga körsången i Finland 

på Nordiska Korforums medlemsmöte som först skulle hållas den 14.3.2020 i Köpenhamn men 

måste avbokas. Mötet hölls sedan som ett distansmöte den 15.11.2020 med bra representation 

från alla nordiska länder. Anne är invald som suppleant för den finska representanten Kristian Heber 

i Nordiska Korforums styrelse. 

  

Kontaktverksamhet  

  

Kontaktverksamheten och samarbetet med övriga specialförbund och organisationer såväl inom 

landet som i övriga Norden och Baltikum fortsätter, men övervägande på distans. Förbundet är 

medlem i Nordisk Korforum och därmed automatiskt medlem i Musik i Norden.  

  

Information  

  

Varje korist i förbundet får tidningen Resonans. FSK informerar i denna tidning om sina 

förbundsmöten och sin övriga verksamhet.   

Medlemmarna informeras också via hemsidan www.fsk.fi, Facebooksidan och via e-

postutskick till körernas kontaktpersoner.   

 

EKONOMI OCH ADMINISTRATION  

  

Värdesedlar  

  

På grund av pandemin kom det in bara en ansökan om en värdesedel under år 2020, och den drogs 

tillbaka för att den planerade verksamheten inte kunde genomföras. Den kören har sin värdesedel 

färdigt beviljad för år 2021. 

  

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.  Fördelarna är att kören behöver 

betala bara en gång per år och FSK:s kansliarbete minskar.  

   

FSK:s medlemsavgift har i år varit 5 euro per sångare.  

  

Understöd från följande fonder och stiftelser har mottagits under året:  

  

Krogells Stiftelse för verksamhet som sker i Sibbo  600€ 

Stiftelsen Tre Smeder   5000€  redovisas 9.10.21 

Kulturfonden    4000€  redovisas 13.4.22 

 

  Understödet från Krogells Stiftelse har redovisats 31.1.2021.       

                           

Borgå 23.2.2021  

 

Styrelsen  

http://www.fsk.fi/
http://www.fsk.fi/
http://www.fsk.fi/
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