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ÅRSMÖTET
hölls som utannonserat den 24 februari 
i MM:s lokal på Elisabetsgatan. Tju-
gofem delegater representerande elva 

förbundsmedlemmmar deltog. Kvällen inleddes av 
Halsbrytarna under Ricke Mettes ledning med med-
ryckande spelmansmusik. Tack till alla som ställde 
upp, delegater och spelmän! Tack också till MM för 
upplåtande av utrymme!

Ordförande konstaterade inledningsvis att år 2015 
präglats av förberedelserna för 100-årsjubileet, 
också i styrelsearbetet genom projektgruppens fort-
löpande rapportering. Det nya för året var ett all-
sångsevenemang på tjugondagknut på AV med Wa-
lentinakören som värd. 

I förhandlingarna omfattades framlagda redogörel-
ser och planer, både innehållsmässiga och ekono-
miska. Ordförande och verksamhetsgranskare om-
valdes. 
Styrelsen konstituerade sig genast efter årsmötet och 
har nu följande sammansättning: 
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Ordförande  Ulla-Stina Henricson, 
  Vox Femina
Viceordförande Marita Markkanen, 
  Nordsjökören
Ledamöter Tryggve Gestrin, MM (ny)
  Monika Lindeman, 
  Walentinakören, (ny)
  Sonja Londen, 
  Brages spelmanslag
  Dan Lindroos  
  Marita Markkanen, 
  Nordsjö sångkör (ny)  
  Emelie Möllerström, GUF-kören
  John Tallqvist, 
  Akademen 
Suppleanter Maria Lahdenperä, GUF-kören 
  Per-Olof Lundberg, Gillekören

Utom styrelsen: Martina Lindberg, sekreterare

De avgående styrelsemedlemmarna Birgitta Selin, 
Sunna Gröndahl och Kanerva Sunila avtackades för 
betydelsefulla insatser i förbundet.
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SONDERING OM INTRESSE FÖR SÅNG- 
OCH MUSIKFEST 2021 I HELSINGFORS
Sång- och musikfesten i Karleby i juni står för dör-
ren i juni. Brukligt har varit att utannonsera platsen 
för följande fest i samband med begivenheterna. I 
sitt brev av 18.1.2016  efterlyste verksamhetsledare 
Mikael Fröjdö intresse från regionerna att vara med 
och arrangera nästa fest, men responsen har hittills 
varit närmast obefintlig. Vi ber er diskutera saken 
i era styrelser med era dirigenter och meddela oss 
om hur ni ställer er till tanken på att sångfesten i 
Helsingfors 2021. Skicka ett fritt formulerat svar per 
e-post före påsk, dvs senast den 24.3, våra e-post-
adresser nedan.

Avsikten i det här skedet är att utröna den allmän-
na inställningen till att festen skulle ordnas i Hel-
singfors samt om ni preliminärt kan tänka er att vara 
med om att genomföra arrangemangen. Ring gärna 
till Ulla-Stina eller mejla om ni vill diskutera.

KANDIDATNOMINERING TILL ÅRETS 
SÅNGARE, INSTRUMENTALIST ELLER 
FUNKTIONÄR
Deadline för nomineringen av kandidater var ur-
sprungligen slutet av januari. På grund av att väl-
digt få nomineringar inkommit tar tiden förlängts 
till 15.3. Ta vara på möjligheten att ge erkänsla och 
uppmärksamhet åt personer i era led som ni uppskat-
tar. Pristagarna premieras på Musikgalan i Vasa den 
9 april. Nominera på www.fssmf.fi/forbundet/aktu-
ella_projekt/nominera_kandidat/ 

ANSÖKAN OM FSSMF:s 
FÖRTJÄNSTMÄRKEN
En annan möjlighet att uppmärksamma korister eller 
instrumentalister är att anhålla om förtjänsttecknet 
från FSSMF. Beviljade tecken kommer att utdelas 
på sångfesten, vilket ger en särskild inramning. Gå 
in på fssmf.fi/Förbundet/Förtjänstmärken så ser ni 
kriterierna och anhållningsblanketten. Listan på 
HSMF-personer som fått förtjänstmärket slutar vid 
1996 och det har säkert tillkommit många som skul-
le kunna komma i fråga. Notera att anhållan sker de 
år då sång- och musikfest hålls. Anhållan bör skick-
as in inom april.

Glöm inte heller bort HSMF-förtjänstmärkena.

Med önskan om många goda sång- och musikstun-
der i vår och lyckade konserter!

Ulla-Stina Henricson, ordförande  
0500419661, ushenricson@fonet.fi 

Martina Lindberg, sekreterare
0505666223, martina-lindberg@brev.fi


