Medlemsbrev 6-2016
Bästa HSMF-medlemmar!
Här är ett sammandrag från medlemsmötet 14.9 som hölls med 25 deltagare till stöd för
minnet för deltagare och som info till er som inte kunde närvara. Följande teman behandlades:


Ida-Maria Wikström presenterade vår nya jubileumslogo och berättade att hon i
enlighet med uppdraget utgått från den existerande logon, stiliserat den, satt strängar
på lyran och lagt till den lyriska G-klaven för att framhäva det musikaliska i Helsingforsbåten. Den observanta ser att fontvalet av mottot Vi hörs är likadant som i t.ex. pp och
ff. Närmare anvisning om användning av sekreteraren. Styrelsen hoppas förstås att ni
använder den flitigt i tryckalster nästa år.



Det är dags att börja fundera vem ni vill uppmärksamma genom förbundets
förtjänstmärken inom era led eller bland svenskar i staden under jubileumsåret. Ansök
per 30.4.2017. Se närmare www.hsmf.fi under administration om kriterier och
ansökningsförfarande. Där finns också en förteckning på dem som fått förbundets
förtjänsttecken. Tanken är att dela ut märkena efter jubileumskonserten.



Verksamhetsunderstöd delas inte ut i år på sedvanligt sätt. I av årsmötet antagen
budget finns 2 000 € reserverat för enskilda fritt formulerade ansökningar.
Ansökningarna med motivering bör vara sekreteraren tillhanda senast 19.10.



En broschyr kommer att tryckas i stor upplaga till allsången i Balders sal på tjugondagknut 13.1. Där ingår de evenemang ni anmält som era bidrag i jubileumsfirandet
förutsatt att vi per 1.11 har fått den info om evenemanget som kurator-Håkan inbegärt.
Styrelsen utgår från att broschyren tillhandahålls vid de tillfällen som annonseras i
häftet. Om ni därutöver trycker egna program är ju er sak. En möjlighet är att göra det
egna programmet som en lös insert. Vi är medlem i Finland 100, vilket betyder att den
logon får användas för evenemang som ingår i programmet.



Grafiker Nanne Nyman har valts för att göra layouten för festskriften och bistå med
också andra tryckalster.



Medlemsmötet omfattade ett förslag om att enskilda medlemmar i HSMF:s
medlemsensembler skulle använda sig av de kanaler de har för att skaffa sponsorer samt
annonser till programhäftet och festskriften. Mediekort skickas ut till er inom kort.



Jubileumsårets händelser presenterades. Ett sammandrag av nuläget bilagt.

Med önskan om en god sång- och musikhöst!
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