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1

MEDLEMMAR OCH FÖRVALTNING

1.1

Medlemskåren
Per 31.12.2014 fanns det 18 medlemsgrupper (19 år 2013) med sammanlagt 714
medlemmar (704 år 2013). Medlemsantalet har alltså varit stabilt. I helhetstalet ingår
två hedersmedlemmar.
Minskningarna har skett genom att Gosskören i Helsingfors (20 medlemmar) är inte
längre är verksam. Bland förbundsmedlemmarna uppvisar 6 stycken en sammanlagd
minskning med 20 personer i medlemsantal.
Bortfallet har uppvägts av att Jubilate (24 medlemmar) antogs som medlem och av
att 10 förbundsmedlemmar har sammanlagt 36 fler medlemmar Toppnoteringen i
tillväxt innehas av Sällskapet Muntra Musikanter med 8 fler medlemmar.
Walentinakören är tvåa med en ökning på 7 medlemmar och tredje platsen med en
ökning på 6 medlemmar delas av Chorus Sanctae Ceciliae och Akademiska
sångföreningen Lyran. En detaljerad redogörelse över läget 2014 finns i bilaga 1.

1.2

Styrelsen, möten och organisation år 2014
Ordinarie styrelsemedlemmar väljs för två år. Omval i följd kan ske engång.
Ordförande och de två suppleanterna väljs årligen. Styrelsen hade följande
sammansättning efter årsmötet 26.2.2014 och det på årsmötet omedelbart följande
konstituerande styrelsemötet. Oskar Westerlund avsade sig styrelseuppdrag
26.9.2014 och Dan Lindroos utsågs till ny kassör.

Ordförande
Ulla-Stina Henricson
Ordinarie ledamöter Sara Brännäs, vald 2014, sekreterare
Sunna Gröndahl, vald 2014
Dan Lindroos, vald 2014, kassör från 26.9.2014
Per-Olof Lundberg vald 2014
Birgitta Selin vald 2014
Kicki Thelestam vald 2013, viceordförande
Oskar Westerlund vald 2013, kassör fram till 26.9.2014
Suppleanter
Tom Lindberg och Petra Adlercreutz
Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs ytterligare
Per-Olof Lundberg att ansvara för allsången på roddstadion och
Tom Lindberg till fanvårdare och festmarskalk

.

Vid styrelsemötet 17.3.2014 utsågs Per-Olof Lundberg, Carl-Johan Lundström och
Birgitta Selin till medlemmar av märkeskommittén.
Webbmasterfunktionen har under året skötts av Håkan Wikman. Avtal med honom
ingicks i maj.
Arbetsutskott har inte utsetts. Styrelsen beslöt i maj att i stället utöver tidigare
fastställda ansvarsområden utse beredningsgrupper/-personer enligt behov. Sunna
Gröndahl och Dani Lindroos har ansvarat för planeringen av allsången på
tjugondagknut 2015.
Arbetet med understöden till medlemsorganisationerna har skötts av ordförande,
sekreterare och kassör.
Arbetsgruppen för 100-årsjubileet 2017 har bestått av Sara Brännäs, Ulla-Stina
Henricson, Dan Lindroos och Per-Olof Lundberg.
1.3

Verksamhetsgranskare för år 2014
Verksamhetsgranskare var Henrik Hildén och Jonne Sandström. Suppleanter för dem
var Siv Nordström och Mona Tegengren.

1.4

Möteslokaler
Föreningen Brage i Helsingfors rf har stött förbundet genom att upplåta
mötesutrymmen utan ersättning, vilket varit till stor hjälp både praktiskt och
ekonomiskt. Styrelsemötena har i regel hållits där, likaså det medlemsmötet den 20
september. Förbundet har dessutom fått tillgång till ett mindre hyllutrymme för

arkivmaterial. För allt detta uttalar förbundet sitt varma tack. Att årsmötet i februari
igen en gång kunde hållas i Akademiska Sångföreningens lokaliteter tackar förbundet
också för.

2

VERKSAMHET

2.1

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt tio gånger och hållit ett e-postmöte.
Styrelsen har behandlat årligen återkommande rutinärenden. Årligen återkommande
har också varit allsången på Roddstadion och ansökan om medel från Helsingfors
stad. Ansökningsproceduren har förenklats och möjliggjorts elektroniskt och
principerna för fördelningen av medlen har förenklats och specificerats.
Märkesstadgan har reviderats. Planeringen av 100-årsjubileet har återkommande
stått på agendan. Beslut har tagits om anordna ett allsångstillfälle på tjugondagknut
2015 och planeringen därför genomförts. En medlemsträff har anordnats 20.9 för
allmän information och som ett led i att stärka dialogen inom förbundet. Fyra
medlemsbrev har getts ut.

2.2

Planeringen av 100-årsjubileet
Den planeringskommitté (Anne Bergman, Karin Pedersen, Hedvig Stenman och Jan
Strandberg) som tillsattes
17.1.2013 rapporterade till styrelsen 22.1.2014. Kommittén hade gjort ett
förtjänstfullt förarbete, utformat en enkät en enkät till medlemskåren. Den
besvarades tyvärr av endast handfull medlemsorganisationer och av knappa tiotalet
enskilda medlemmar. På basen av svaren hade kommittén gjort en sammanställning
där följande block utkristalliserats:
gemensam jubileumskonsert med Helsingfors stadsorkester.
workshop
allsång på roddstadion och julallsång
jippo på Narinken el. Medborgartorget el. Flash mob i Esplanadparken
med efterföljande konsert på Senatstorget
! samarbete med församlingarna, medlemsgrupperna emellan,
! sångarbesök till äldreboenden och annan liknande utåtriktad verksamhet
! hemsidan: Jubileumsruta samt händelsekalender. Alla medlemsgrupper
gör reklam för HSMF:s 100 års jubileum 2017 under sina egna konserter.
!
!
!
!

Jubileumsskrift ansågs inte särskilt viktig

Kommittén framförde ytterligare som sin åsikt att
• festkantat inte skall beställas
• vikten av att få kända musikprofiler till workshoppen beaktas
• det görs en jubileumslogo som alla kan använda på sina
konsertprogram och i andra sammanhang för att ge synlighet år året
Planeringen har fortsatt under våren och hösten enligt dessa riktlinjer. Information
om de preliminära idéerna har gått ut genom medlemsbrev. De har också
presenterats vid medlemsträffen 20.9.2014. Håkan Wikman har engagerats för
kuratorskap för jubileumsåret. Anhållan om planeringsstöd för år 2015, närmast för
kurators- och projektsekreterarinsatser, har gjorts till Kulturfonden.
2.3

Information
Fyra medlemsbrev skickads ut under året.
" i januari om kommande årsmöte och valberedningens förslag,
" i mars informerades om den nya styrelsens sammansättning. Brevet innehöll
också en vädjan till medlemsorganisationerna om medverkan på Roddstadion
och information om att Håkan Wikman anlitas för hemsidan.
" i augusti med inbjudan till medlemsmötet 20.9 och med en förhoppning om
synpunkter om vad medlemsorganisationerna förväntar sig av förbundet och
" i november om förfarandet för att anhålla om bidrag och om den
gemensamma julannonsen 22.11.2014.
Hemsidan fick ansiktslyftning och har uppdaterats flera gånger under året. Den
utnyttjats av både styrelsen och medlemskörerna/-ensemblerna.

2.4

Allsångstillfällen
Allsången på Roddstadion har anordnats traditionsenligt första måndagen i månaden,
2 juni, 7 juli och 4 augusti 2013 i samråd med Helsingfors Kulturcentral, som bidrog
med hyran för Roddstadion och utarbetade en affisch, som också ingick i Resonans.
Per-Olof Lundberg stod för sångval, kontakterna till staden, skötte om annonseringen
och ledde som under många tidigare år förtjänstfullt kvällarna. Publikanslutningen
var ovanligt stor och omfattade sammanlagt över 300 sångglada personer under de
tre kvällarna.
I juni och augusti ackompanjerades sången av instrumentalister från Brages orkester
och Brages spelmanslag. I juni slogs nytt rekord i skaran med tio stråkar och
spelmanslagets nestor Bengt-Östen Söderlund på dragspel. Junikvällen berikades
ytterligare av Gillekören under Markus Nordströms ledning och Kammakören Idun
under Karin Pedersens ledning. I juli ackompanjerade Harry Stenfors och Leo
Holmgren på gitarr respektive dragspel och i augusti stod åter brageiter för
ackompanjemanget.

Nysatsningen med allsång på trettondagsknut 2015 planerades av Dan Lindroos och
Sunna Gröndahl i samråd med Walentinakörens dirigent Lauri Palin. Ulla-Stina
Henricson ledde kvällen.
2.5

Uppvaktningar och representation
Kristina Heikel avtackades vid årsmötet för sin mångåriga insats i styrelsen.
Kammarkören Idun uppvaktades i efterskott till sin 25 år med en gåva till
Barnkliniken.
Hundraåriga Östra Nylands sång- och musikförbund uppvaktades av ordförande och
suppleanten, ordförande for Vox Femina Petra Adlercreutz i samband med
jubileumskonserten den 7 juni. Vox Femina deltog i storkören vid huvudfesten i
Lovisa och gav en välbesökt konsert i Almska salen.
Ordförande uppvaktade Finlands Svenska Sång- och Musikförbund till sina 85 år och
Karlebynejden sång- och musikförbund till sina 90 år i samband med Musikforum
2014, som hölls i Karleby den 25-26 maj.
HSMF:s representanter vi FSSMF:s förbundsmöte den 5 april på Brage var Ulla-Stina
Henricson, Carl Johan Lundström och Ulla-Stina Henricson. Ulla-Stina Henricson
invaldes i FSSMF:s styrelse.

2.6

Utdelning av verksamhetsbidrag 2014
Datum för inlämnande ändrades till början av december för att gälla innevarande
kalenderår i sinn helhet och förenkla proceduren. Kulturcentralens i Helsingfors stad
understöd till förbundet för år 2014 var oförändrat 15 000 €. Styrelsen beslöt att dela
ut 8 500 € enligt inkomna ansökningar från 13 medlemsgrupper. Därutöver beslöt
styrelsen att bevilja ett stipendium på 500 € till Musikföreningen vid Normallyceum
för inskaffande av instrument och noter.
Blanketten för att anhålla om bidrag har reviderats under året och lagts på hemsidan.
Bedömningsgrunderna har gjorts entydiga med fastställda poängtal för de olika
aktivitetsmomenten. Nytt för årets omgång vara att premiera med högsta, dvs 10
poäng för deltagande i HSMF:s verksamhet medan de andra poängsättningarna
varierat mellan 1 och 5 poäng. I fråga om medlemsantal bibehölls poängsättningen
för majoriteten till att ge 1 poäng medlem för körer/ensembler med 20-49
medlemmar, medan grupper med högst 19 medlemmar gavs 1,5 poäng/medlem och
grupper med 50 eller fler medlemmar fick 0,5 poäng/medlem.

3

FÖRTJÄNST- OCH HEDERSTECKEN
Styrelsen konstaterade i början av sin period att från medlemsorganisationernas sida
uttalats att det finns behov av tydligare information om märkena och att märkenas
innebörd och villkoren för beviljande därför behöver tydliggöras. Märkeskommittén har

i samråd med ordförande reviderat märkesstadgan som antogs av styrelsen 24.11.2014.
Av stadgan framkommer att praxis har ändrats såtillvida att förbundet framledes endast
står för kostnaderna ifall initiativet tagits av förbundsstyrelsen. I övriga fall betalar i
fortsättningen den förbundsmedlem som gjort anhållan.
År 2013 beviljade märken, men icke utdelade märken ombesörjdes till mottagarna
# genom förra ordföranden Kristina Heikel den 2 mars till Kristina Rothe
(förtjänsttecknet) och till Vivian Johnson (förtjänsttecknet) i samband konserten
”Förklädd Gud”,
# genom ordförande till Siv Nordström (förtjänsttecknet) i samband med
Walentinakörens kördag den 26 april,
# genom ordförande till Margareta Hellberg (hederstecknet) vid GUF-körens
sångarbesök på Blomsterfonden den 6 maj.
Under år 2014 beviljades hedersmärket åt Gunnar Döragrip med motiveringen att
han gjort en extraordinär insats som lärare och som lärare i musik i Minervaskolan
synnerhet samt som författare till läromedel för musikundervisning och att han har
lett Brages stråkorkester i många år och har också i många andra sammanhang varit
en förgrundsgestalt i det finlandssvenska musiklivet. Märket tilldelades honom den 2
juni i samband med allsången på roddstadion. I tabellen nedan redogörs för
förändringarna under året i antalet märken.

Ingående antal märken
Inköpta under året
Utdelade under året
Utgående antal märken
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Förtjänsttecknet
0
10
-3
7

Hederstecknet
0
2
-2
0

Ekonomi
Förbundets finanser bygger i stort på det bidrag som erhålls från Kulturcentralen. Av
bidraget utdelades inalles 9 000,00 € till medlemsorganisationerna utgående ifrån
gjorda ansökningar och fastslagna fördelningsgrunder eller stipendiebeslut.

4.1

Årsresultatet
Förbundets intäkter uppgick till inalles 15 035,80 € medan kostnaderna uppgick till
inalles 13 320,07 €. Årets resultat var således positivt och uppgick till 1 715,73 €.
Överskottet har för avsikt att disponeras i samband med utgifter för det kommande
100-årsjubileet.

4.2

Balansen
Balansomslutet utgjorde inalles 5 775,43 € mot 6 284,08 €föregående år. Främsta
orsaken till nedgången var att de transitoriska skulderna nedgått i och med att det
mesta som hänförde sig till räkenskapsåret kunde utbetalas och bokföras redan under
året.
I bokslutet ingår bland transitoriska skulder understödet till Gillekören 571,00 € och
stipendiet om 500,00 € till Norsens Musikförening. Dessa skulder erläggs sålunda
under år 2015. Det långfristigt främmande kapitalet saknar validitet och posten
kommer att föras till det egna kapitalet pågående räkenskapsår. Föreningens egna
kapital utgjorde sålunda i bokslutet inalles 2 727,36 € (tidigare år) + 1 715,73 € (årets
resultat) = 4 403,09 €.

4.3

Disposition av årsresultatet
Styrelsen föreslår att årets resultat i detta skede lämnas bland det egna kapitalet och
att det får disponeras i budgeterna för kommande år.

4.4

Årsarvoden åt funktionärer
Ordförande har fått 300,00 €, sekreterare 150,00 € och handhavarna av kassörsposten
har delat på 150,00 € samt ansvarspersonen för allsången på roddstadion 100,00 €.

4.5 Bokslutsdokumenten
Bokslutet innehållande resultat-och balansräkningarna med bilageuppgifter jämte
prognosutfall bifogas denna verksamhetsberättelse.

Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen för 2014

Medlemmar i förbundet 31.12.201
Ensemble/kör (grundläggningsår)

Akademiska Damkören Lyran (1946)
Akademiska Sångföreningen (1838)
Brages spelmanslag (1974)
Brages stråkorkester (1922)
Chorus Sanctae Ceciliae (1953)
Föreningen Evivakören (2002)
Gammelstadens UF:s sångkör (1910)
Gillekören (1962)
Gospelkören His Master´s Noise
(1988)
Gosskören i Helsingfors /1999)
Jubilate (1968)ny medlem
Kammarkören Idun (1988)
Manskören Frihetsbröderna (1905)
Musikföreningen vid
Svenska Normallyceum (1977)
Nordsjö sångkör (1948)
Svenska Oratoriekören
i Helsingfors (1920)
Spelmanslaget Halsbrytarna (1973)
Sällskapet MM r.f. (1878)
Vox Femina (2008)
Walentinakören inom AV Hf (1971)

Dirigent/spelledare

Medl. Medl.

2013
Jutta Seppinen
63
Kari Turunen
73
Bengt-Östen Söderlund 6
Gunnar Döragrip
8
Dag-Ulrik Almqvist
27
Hanna Kronqvist
49
Peter Hilli våren
Håkan Wikman hösten 25
Markus Nordström
40
Simon Djupsjöbacka och
Elna Romberg
54
Markus Nordström
20
Edward Ananian-Cooper 24**
Karin Pedersen
21
John Emanuelsson
27

2014
69
73
6*
8*
33
50
24
37
58
-+24
23
22

Förändring
2013-14
+6

+6
+1
-1
-3
+4
-20
+2
-5

Laura Kiuru
John Emanuelsson

30
25

30
21

-4

Jari Hiekkapelto
Richard Mette
Henrik Wikström
Andrea Eklund våren
Martina Brunell hösten
Lauri Palin

21
15
132

16
18
140

-5
+3
+8

25
31

23
37

-2
+6

2

2

704

714

Hedersmedlemmar
Sammanlagt
* medlemsavgiften för 2014 erläggs 2015
**erlägger ej medlemsavgiften anslutningsåret

+10

