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Finlands Svenska Körförbund r.f. 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
 
 

INLEDNING 
 
År 2019 var Finlands svenska körförbund r.f.:s (FSK) 28: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 47 medlemskörer vid utgången av 2019 och antalet aktiva sångare var 1 294. 
Tidningen Resonans delas ut till 1 139 medlemmar. 
 
 
Styrelsen 2019 
 
Ordinarie medlemmar med suppleanter regionvis: 
 
 
Anne Peltomäki, ordförande Östra Nyland 
 
Kenneth Bergroth  Norra Österbotten Jan-Anders Englund 
 
Annika Glader  Vasaregionen Bengt Beijar 
 
Kira Gustafsson, vice ordförande Åland  Mia Josefsson 
     
Sara Koskinen  Huvudstadsregionen Eivor Sommardahl 
sekreterare till den 20.3.2019 
 
Maria Ljung   Åboland  Berit Nummelin 
 
Eeva-Kaarina Ståhlström, Västra Nyland Alf Nordman                                                                                                                                                                
sekreterare från 6.4.2019 
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Musikutskottet 2019 
 

Karin Pedersen, ordförande  Helsingforsregionen                                                              

Niels Burgmann   Västra Nyland  

Petter Eklund   Vasaregionen 

Kristian Nyman   Helsingforsregionen 

Bill Ravall    Norra Österbotten 

 
 
FÖRBUNDSMÖTEN 
 
Vårmötet 
 

Förbundets vårmöte hölls i Vasa 6.4.2019. Vid vårmötet var nio (9) av förbundets körer 
representerade med röstetalet 18. 
 
Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 kunde godkännas först efter ett e-
postmöte för att bara den ena av verksamhetsgranskarna hade haft möjlighet att bekanta 
sig med bokföringen före vårmötet. Först efter att också den andra 
verksamhetsgranskaren hade godkänt bokföringen kunde bokslutet godkännas. 
 
Höstmötet 
 

Förbundets höstmöte hölls i Tammerfors 27.10.2019. Vid höstmötet var åtta (8) av 
förbundets körer representerade.  
 
Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2020. 
 
Höstmötet valde Anne Peltomäki till förbundsordförande för år 2020. 
 
 
STYRELSEN 2020 
 
De två styrelsemedlemmarna och suppleanter vars första mandatperiod tog slut valdes till 
sin andra period för åren 2020-2022: 
 

• Annika Glader, styrelsemedlem, Vasaregionen 

• Bengt Beijar, suppleant, Vasaregionen 

  

• Kenneth Bergroth, styrelsemedlem, Norra Österbotten 

• Jan-Anders Enlund, suppleant från Norra Österbotten 

 
Sara Koskinen var tvungen att avsäga sig uppdraget under verksamhetsåret. Hennes 
suppleant Eivor Sommardahl tillträdde då som ordinarie styrelsemedlem för resten av året 
2019. Till hennes suppleant valdes Tomas Tallqvist från Walentinakören. 
 
På höstmötet valdes Eivor till ordinarie styrelsemedlem för resten av Saras period, till 
slutet av år 2020. Tomas fortsätter som hennes suppleant. 
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De övriga sittande styrelsemedlemmarna under verksamhetsår 2020 är: 
 

• Maria Ljung, styrelsemedlem, Åboland (första perioden 2018-2020) 

• Berit Nummelin, suppleant, Åboland (första perioden 2018-2020) 

 
• 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) 

 
VERKSAMHETSGRANSKARE  
 
Till verksamhetsgranskare för 2020 valdes Lauri Halminen, Nordsjö Sångkör med Tor-
Björn Stark som suppleant, samt Cristofer Moen, Walentinakören med Viktoria Hindsberg 
som suppleant. 

 
Förbundets kassörsärenden har skötts av ordförande enligt styrelsebeslut. 
Bokföringstjänsterna har skötts av Oy Tilitoimisto Proximo Ab med Gun Mickos som 
bokförare. 
 
MUSIKUTSKOTTET 

Nuvarande musikutskottsmedlemmar valdes som nya 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 
 
Petter Eklund och Niels Burgmann valdes till sin andra period på höstmötet 2019. 
 
 
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 
 
Mötet enades om riktlinjerna för de kommande årens tyngdpunkter i verksamheten:  

• Sångfesten 2021 i Helsingfors  

• Nordklang på Island med projektkör inför år 2022 
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VERKSAMHETEN 
 
Styrelsemöten 
 
Förbundsstyrelsen har under året varit sammankallad till tre (3) ordinarie möten.  
 
20.1.2019  Konstituerande styrelsemöte i Helsingfors, Ode  Hela styrelsen närvarande 
 
20.1.2019 Styrelsemöte 1/2019 i Helsingfors, Ode Hela styrelsen närvarande 
 
6.4.2019 Styrelsemöte 2/2019 i Vasa, Scandic 4 + 1 närvarande 
 
6-7.9.2019 Styrelsemöte 3/2019 på Åland,   Hela styrelsen närvarande 
 
Musikutskottet 
 
Musikutskottet har under året jobbat flitigt kring planering av den kommande Sångfesten 
2021 i Helsingfors.  
 
Musikutskottet har också ordnat, planerat och genomfört förbundets huvudevenemang 
Kyrkomusiks workshop i Tammerfors 25-27.10.2019. 
 
Inför Tammerfors Kyrkomusiks workshop veckoslutet gjorde Musikutskottet en 
planeringsresa till ort och ställe för att försäkra sig om att detaljplaneringen fungerar, samt 
för att förbereda samarbetet med Tammerfors Svenska Församling i Viinikka kyrka 
13.9.2019.  
 
Musikutskottet har träffats på möten i Helsingfors och i Tammerfors och i övrigt har 
diskussionen skötts via e-post. 
 
Allmänt 
 
Verksamhetsårets första del hade fokus på att ordna administrationen, dokumentationen 
och ekonomin enligt vad bytet av ordförande förde med sig. Till all tur hade den 
föregående styrelsen färdiga planer för det kommande året, och den till en stor del gamla 
styrelsen kunde hjälpa till att förverkliga planerna. 
 
Evenemang 
 
FSK:s ordinarie vårmöte i Vasa 6.4.2019.  
FSK höll sitt ordinarie vårmöte på Hotell Scandic. Även förbundets föregående ordförande 
Barbro Smeds var på plats för att försäkra förbundet en bra start på det kommande året. 
 
Efter vårmötet och ett styrelsemöte fick deltagarna njuta av en festlig middag till det 90 år 
fyllda FSSMF:s ära / Finlands Svenska Sång- och Musikförbund r.f. Middagen avnjöts på 
kulturhuset Fanny vid Kaserntorget. 
 
Under kvällen uppträdde sånggrupper som blivit inspirerade av Mia Makarov och Ida 
Olsonen under kursen Feel The Rhythm.  
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Ålandsseminariet 6-7.9.2019 
Föregående styrelsen hade haft planer på att åka över till Åland på styrelsemöte, vilket 
den nya styrelsen också tyckte var en bra idé. FSK har som policy att försöka ordna möten 
på olika orter i Svenskfinland. 
Ålandsseminariet, som mötesveckoslutet fick heta för sitt digra programs skull, var mycket 
lyckat på alla punkter. Vår styrelsemedlem på Åland, Kira Gustafsson, hade ordnat ett fint 
veckoslut för styrelsen och vi fastlänningar kände oss väldigt väl mottagna. Vi hade ett 
lyxigt mötesrum på Landskapsstyrelsen där vi ostört fick fördjupa oss i linjedragning och 
framtidsplanering. Vid lunchtid gjorde vi en liten utfärd till Stickstugan, ett personligt café 
söder om Mariehamn.  
 
På kvällen efter vår middag fick vi tillsammans med åländska körsångare uppleva en 
konsert med nordiska ungdomskörer på konserthuset Alandica. Konserten streamades 
från Århus i Danmark. Vid midnatt steg vi ombord på färjan som förde oss direkt till 
Olympiaterminalen i Helsingfors följande morgon. 
 
Genast efter Åland började den intensiva förberedelsen av workshopsveckoslutet i 
Tammerfors 26.-27.10.2019. 
Gruppen som samlades i Tammerfors var sammanlagt cirka 60 personer med deltagare 
från förbundets olika körer, Musikutskottet, styrelsen, utomstående musiker och några 
gäster. Veckoslutet innehöll kyrkomusik, höstmöte och middag. 
 
Veckoslutet startade med intensivövning stämvis på Svenska Samskolan under ledning av 
Karin, Kristian, Bill och Petter. Repertoaren var väl uttänkt och innehöll delar från olika 
epoker, från barockens, renässansens och modernismens tid och av olika svårighetsgrad. 
 
Följande dag fortsatte övningarna tillsammans med en liten kammarorkester som Kristian 
lyckats rekrytera och sången började äntligen klinga lovande. Musikutskottets medlemmar 
deltog i orkestern med sina egna instrument, trumpet, tuba och flygel och tillsammans 
hade vi en kammarorkester på sju personer i Viinikka kyrka. Som präst fungerade Hilkka 
Olkinuora och kantor Paula Sirén. Musikandakten var ett faktum.  
 
Middagen på lördag kväll var en traditionsenlig sits med mycket sång och glada miner. 
Salen var den fina matsalen på anrika hotell Tammer. Som lokala middagsgäster hade vi 
Svenska Samskolans rektor Ronny Holmqvist med fru, Rickard Bjurström, en aktiv 
Tammerforssvensk, vars mor varit rektor för skolan, samt kantor Paula Sirén. 
 
Enligt kommentarer av deltagarna var veckoslutet mycket omtyckt och lyckat, och 
önskemål om något liknande i framtiden finns. 
 
Representation 
 

Ordföranden har under året 2019 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 sångfestens planeringsgrupp. 
 
Ordföranden har på sommaren 2019 representerat FSK på Nordiska Korforums 
medlemsmöte som hölls i samband med Nordklang i Helsingborg. Hon är vald som 
suppleant i Nordiska Korforums styrelse för styrelsemedlemmen som representerar 
Finland. 
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Kontaktverksamhet 
 

Kontaktverksamheten och samarbetet med övriga specialförbund och organisationer såväl 
inom landet som i övriga Norden och Baltikum har fortsatt. Förbundet är medlem i Nordisk 
Korforum och därmed automatiskt medlem i Musik i Norden. 
 
Information 
 

Varje korist i förbundets medlemskörer får tidningen Resonans. FSK informerar i denna 
tidning om sina förbundsmöten och sin verksamhet.  
Medlemmarna informeras också via hemsidan www.fsk.fi, Facebooksidan och  
via e-postutskick till körernas kontaktpersoner.  
 
Värdesedlar 
 
Förbundet har erbjudit enskilda körer att ansöka om reseersättning upp till 100 euro/kör för 
sin dirigents deltagande i dirigentkurs eller motsvarande vilket resulterade i att en ansökan 
från Furorna kom in.  
Efter en effektiv marknadsföring fick förbundet in fem ansökningar på 200 euros  
värdesedeln. Gillekören, Degerby bortblandade, Furorna, Esbo sångkör och Cawiar från 
Borgå använde sig av förmånen. 
 
Gemensam fakturering med FSSMF 
 

Ett ekonomiskt samarbete har inletts med FSSMF:s kansli; FSK:s och FSSMF:s 
medlemsavgifter debiteras samtidigt på samma faktura av FSK:s medlemskörer.  
Fördelarna är att kören behöver betala bara en gång, och FSK:s kansliarbete minskar. 
 
 
EKONOMI OCH ADMINISTRATION 
 
FSK:s medlemsavgift har varit 5 euro per sångare. 
 
Understöd från följande fonder och stiftelser har mottagits under året: 
 
Svenska Litteratursällskapet (Svenska kulturfonden): 2 000 euro  
W.Thurings stiftelse:           3 000 euro 
Emelie och Rudolf Gesellius stiftelse:        2 000 euro   
                  
 
Förbundets administrations- och kanslifunktioner har skötts av förbundets ordförande, 
sekreterare, kassör och styrelsemedlemmar med olika ansvarsområden. 
 
 
 
Åbo 8.2.2020 
 
Styrelsen 
 

http://www.fsk.fi/

