Finlands Svenska Körförbund r.f.

Verksamhetsplan 2021
Inledning
Finlands svenska körförbund r.f. är en riksomfattande organisation som bildas
av finlandssvenska blandade körer. Förbundets verksamhetsområde är hela
Svenskfinland och den registrerade föreningens hemort Helsingfors.
Förbundet fungerar som ett självständigt specialförbund inom Finlands
svenska sång- och musikförbund r.f. och har egen administration, egen
verksamhet, egen musikalisk ledning och egen ekonomi.
Enskilda medlemmar kan vara understödande medlemmar.
Förbundets mål och uppgifter
Våra värden och verksamhetsprinciper är respekt och jämlikhet mellan kön,
åldrar, genrer, samt demokratiska och öppna beslutsförfaranden och lätt
nåbarhet och lyhördhet i synnerhet inför våra medlemmar.
Våra medlemmar är enskilda körer och målgrupper deras dirigenter,
ordförande och styrelser samt enskilda sångare.
FSK r.f. har som mål att utveckla och sprida intresset för körsång i allmänhet
och speciellt för blandad körsång genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordna utbildning för sångare och dirigenter
Hålla repertoaren levande i alla genrer
Stöda och hjälpa enskilda målgrupper vid behov
Ge starthjälp till nya körer
Uppmuntra och skapa tillfällen till samarbete mellan körer, dirigenter
samt andra aktörer både inom och utanför förbundet
Ordna evenemang
Samarbeta med körvärlden nationellt och internationellt, med
tyngdpunkt på det nordiska
Hålla informationskanalerna öppna

Verksamheten
Förutom ordinarie verksamhet med förbundsmöten och styrelsearbete
kommer vi år 2021 att lägga vikt på följande saker:
MÅLSÄTTNINGAR
1. Som allmänna mål för FSK:s verksamhet finns att utvecklas och bli en
lätthanterlig organisation för varje medlem:
Ordinarie medlemsmöten ordnas varje höst
och vår, dit körerna skickar sina representanter.
Besluten fattas här.

KÖREN i medelpunkten
Via körens kontaktperson

Via styrelsemedlemmarna

når styrelsen kören.

når kören styrelsen.

Styrelsen består av 6 medlemmar från olika orter.
Telefonnumren finns på hemsidan. Nära dig. Ta kontakt.
Styrelsen genomför verksamheten du bestämmer om.

2. Det ekonomiska stödet i form av VÄRDESEDLAR.
År 2021 utökas ansökningstiderna till två per år.
3. FSK startar med regelbundna årligen återkommande
medlemsförfrågningar, som vi hoppas alla tar sig tid att besvara.
4. Under år 2021 kommer styrelsemedlemmarnas suppleanter att skickas
alla mötesdokumet i samband med styrelsemöten samt kallelse till minst
ett styrelsemöte per år.

5. Med FESTIVAL21 i siktet.
FSK kommer att stöda både dirigenter och körer i samråd med hela FSSMF,
men också ordna egna evenemang såsom informations- och övningstillfällen
på olika orter i Svenskfinland.
Vi stöder våra medlemmar i det tekniska kunnandet som behövs för att ladda
ner, öppna och kunna öva med ljudfiler som finns till förfogande för oss alla.
Vi hoppas på ett slutresultat som ger varje korist en känsla av sångarglädje
som kommer av det, att man känner att man kan sina sånger, det både
känns och låter bra, samt av att få sjunga tillsammans.
6. NORDKLANG PÅ ISLAND 2022
Fortsättning på förra årets projekt.

FÖRVERKLIGANDE AV ÅRETS SPECIFIKA MÅL
1. För att få FSK att bli en organisation som känns nära och bra önskar vi
aktivt deltagande av medlemmarna. Reagera, kommunicera. Använd
informationskanaler som känns bekväma för dig.
2. Värdesedlar
a) Körerna kan ansöka om värdesedlar motsvarande 100 euro för att
betala reseersättning för dirigenter som deltar i dirigentkurser eller
motsvarande.
b) Utvecklande, tonbildande eller röstvårdande verksamhet stöds med
värdesedlar á 200 euro för utomstående utbildare.
Värdesedlarna delas ut en per kör och år, sammanlagt 15-20
stycken var.
• Ansökningstiden är öppen
• Ansökningarna skickas till ordförande per e-post
fsk2020mail@gmail.com
3. Medlemsförfrågningar
Vi försöker hitta en lättanvänd kanal för att göra svarandet smidigt och
behagligt. Medlemskörernas önskemål och behov är viktiga för oss alla
att veta.

4. Suppleantprojektet
Vi kör in systemet under 2021, suppleanten skickas alla mötesdokument,
tillgång till hemsidans styrelsesidor samt kallelse till minst ett styrelsemöte
per år.
När styrelsen har sitt möte på ort och ställe är suppleanten välkommen
med.
5. Sångfesten 2021
De stora regionala sångfestövningarna har under 2020 fått en ny virtual
/hybrid form. ’Den stora sångfestövningen’ 24.10.2020 kommer att visa
hur stora sångfestövningar kommer att se ut under vårterminen 2021.
Dirigentträffar ordnas på alla orter där det så önskas, både som möten
med fysisk närvaro och digitalt.
Det tekniska stödet ges i sådana former som passar vid olika behov
enligt önskemål. Det kan vara allt från att ladda ner appen till att skapa
körens egen virtualkör. Håll fantasin flytande, tekniken i dagens läge ger
fina möjligheter för den som vågar!
6. Projektet NORDKLANG ISLAND 2022
Att delta i Norklang på Island 2022 har varit vår målsättning redan 2020.
Pandemin gör projektet osäkert på många sätt, bland annat med
tanke på sångfeståret. Om det går så, att sångfesten flyttas till år 2022
blir Islandsprojektet väldigt utmanande att ordna.
Efter februari 2021 kommer vi att veta hur det går, och då tar FSK beslut
om projektets fortsättning.
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för Projektet Nordklang Island 2022:
Medlemmarna är: Kira Gustafsson, Maria Ljung, Kenneth Bergroth och
Anne Peltomäki som sammankallar.
Information
Tidningen Resonans har fått en ny redaktör som heter Sofia Strömgård.
Johanna Frimodig som är vår sångfestproducent kan vi läsa om i
Resonans nummer 03/2020.

FSK har möjlighet att använda tidningen för sin egen information.
Medlemskörerna uppmuntras att ta kontakt med redaktören alltid då
de tycker att de vill dela med sig av lyckade evenemang.
Ett stort och tidskrävande projekt har varit att utveckla våra hemsidor till
mera informativa och lockande för våra medlemmar. Vi jobbar på det
och hoppas få arbetet utfört före 2022. Medlemmarna kommer att
informeras om bytet.
FSSMF:s hemsidor innehåller en stor del av den gemensamma
informationen vi alla behöver ha inför sångfesten.
www.fssmf.fi
Samarbete
Förbundets viktigaste samarbetspartners är de egna medlemskörerna
och lokalförbunden på olika orter.
FSSMF är vår naturliga samlande takorganisation som vi samordnar
mycket av verksamheten med, i synnerhet när sångfesten närmar sig.
FSK samarbetar med det finska förbundet SULASOL, och inom Norden
är FSK medlem i Nordisk Korforum genom att ordförande sitter som
suppleant för den finska styrelsemedlemmen, som representerar
SULASOL. Medlemskapet inom Nordisk Korforum ger automatiskt
medlemskap i Musik i Norden.
FSK:s ordförande är medlem i FSSMF:s styrelse och arbetsutskott.
Motto
Lita på din egen visdom om vad som är bäst för dig och alla runtom
dig, ställ dig frågan; är detta nödvändigt just nu?
Efter regnet kommer det ju ändå sol, förr eller senare!

29.9.2020
Styrelsen

