
SÅ ÄR VI ÅTER INNE I en ny termin och jag 
antar att ni sjunger och spelar för fullt. 
Sång så taket lyfte blev det häromsistens 

på Brage vid tjugondagsknutallsången. Att Kam-
markören Idun och Vox Femina ställde upp var 
en bidragande orsak. Tack till alla som medver-
kade!

SOM AV RUBRIKEN FRAMGÅR blir HSMF:s års-
möte onsdag 24.2.2016 kl. 18.00, denna gång 
med gästvänlighet från MM på Elisabetsgatan 2, 
2 vån, summer nere på gatan. 

MÖTESHANDLINGARNA SKICKAS UT senast 
vecka 7. Lagstadgade ärenden. Fyra ordinarie 
styrelseledamöter ska väljas för en två-årspe-
riod. Ordförande och två suppleanter väljs år-
ligen. Förbundsmedlem har rätt att skicka upp 
till fem delegater med fullmakt till årsmötet. Vi 
hoppas att minst en är funktionär. Anmälan om 
hur många som deltar önskas för serveringens 
skull till sekreteraren senast måndag 22.2.2016 
(martina.lindberg@brev.fi)

HSMF:S EVENEMANGSKALENDER HAR hittills 
fått besök endast av Walentina som ger slutsåld 
(!) vändagskonsert 14.2. på G18 med repris 6.3. 
Vi inväntar med spänning att få se allt intressant 
ni kommer att ha för er i vår och vädjar åter en 

gång till er att sätta in era evenemang där. Som 
tidigare konstaterat tjänar utsatta datum den in-
terna koordineringen och imagen utåt, det sena-
re högaktuellt både i år och nästa år. Vi behöver 
betydande understöd från olika håll för att få 
jubileumsåret att gå ihop ekonomiskt och ansö-
ker flitigt. Det är inte speciellt imponerande med 
tanke på presumtiva gynnare att evenemangska-
lendern står nästan tom, i synnerhet som vi starkt 
betonar i ansökningarna att året i första hand är 
förbundsmedlemmarnas år. Här kan ni stöda sty-
relsens strävanden. www.hsmf.sangochmusik.fi/
sv/evenemang/

FÖRBUNDET HAR ACCEPTERATS SOM medlem 
i Finland 100, vilket bl.a. betyder att vi får in våra 
jubileumsevenemang där. Kurator Håkan Wik-
man har nyligen haft kontakt med flera av er för 
att få höra vad det är som ni vill bjuda på som 
jubileumsevenemang.  Än finns det tid, men ju 
snabbare det utkristalliserar sig – också till vårt 
eget program för jubileumsåret - desto bättre. 

Väl mött på årsmötet!

Ulla-Stina Henricson, ordförande

Martina Lindberg, sekreterare
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HELSINGFORS SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND RF
100 ÅR 2017  -  VI HÖRS!

FULLMAKT 

För följande person(er)

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

att representera ___________________________________________________
(förbundsmedlems namn)

vid Helsingfors sång-och musikförbunds rf. årsmöte den 24 februari 2016

Datum  _____ / _____ 2016

_______________________________      _______________________________
Underskrift(er):
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