
                  

 

 

 

 

 

 

Preliminär VERKSAMHETSPLAN för år 2018 
Helsingfors sång- och musikförbund är med sina drygt 700 medlemmar ett av de större medlems-

förbunden i Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. 

Efter den stora satsning som 100-årsjubileet innebar kommer förbundet under år 2018 att återgå till 

vardagen. Förbundets uppgift är att främja sång- och musikverksamhet.  

Utöver de traditionella allsångstillfällena på tjugondag Knut och under sommarmånaderna önskar 

förbundet även enligt jubileumsårets modell fortsätta med att uppmuntra medlemsgrupperna till 

samarbetsprojekt.  

Mål för år 2018 

1. Upprätthålla allsångsverksamhet för Helsingfors-publiken 

2. Uppmuntra medlemmarna till samarbetsprojekt 

3. Stöda medlemsgrupperna ekonomiskt 

4. Bredda medlemskåren 

5. Erbjuda Helsingfors-publiken musikupplevelser 

6. Stärka samverkan med andra kulturaktörer över språkgränserna  

Målgrupper 

1. Medlemsorganisationerna och de enskilda medlemmarna 

2. Svenska amatörsångare och -musiker i Helsingfors, särskilt barn och unga 

3. Den svenska och finskspråkiga publiken i Helsingfors 

Evenemang under året 

Allsång på tjugondagknut, 13.1  

Traditionerna kring tjugondagknut har rätt långt fallit i glömska och förbundet vill bidra till att 

återuppliva dem. Allsångstillfället ordnas fortsättningsvis. 

Allsång på roddstadion  

Förbundet har under flera decennier arrangerat allsångskvällar på roddstadion under sommar-

månaderna. Sångrepertoaren innehåller och skall också i fortsättningen innehålla kända vår-, 

sommar- och höstsånger.  

Förbundet önskar fortsätta samarbetet med SULASOL Helsingin piiri och ordna en av allsångerna i 

samarbete med dem.  

Medlemsorganisationernas evenemang 

Förbundet ska aktivt informera om medlemsgruppernas egna evenemang under året, via 

förbundets hemsida och Facebook.  

 

 



                  

 

 

     

Övrigt 

Pröva på körsång – eller kör för alla – kan om intresse finns ordnas under år 2018. Alla som vill 

prova på hur det är att sjunga i kör är välkomna och satsningen avslutas med en julkonsert i 

december 2018.  

Gränsöverskridande samverkan över språkgränsen är angelägen. Redan nu har en del körer 

deltagit i Kuorojen kierros och år 2018 kommer medlemsgrupperna att uppmanas att delta, gärna i 

samlad trupp.  
  

Information 

Den externa informationen sköts till stor del via förbundets hemsida och varje evenemang delas 

via förbundets FB-sida. Eventuellt annonserar förbundet om allsångstillfällena i Hbl. 

 

Under året sköts den största delen av den interna informationsgången per e-post, i form av 

regelbundna medlemsbrev. Viktigt för den inre kommunikationen är att körerna och ensemblerna 

använder sig av hemsidan och FB-sidan och att de meddelar om byte av ordförande, dirigent och 

kontaktperson. 
 

Rekrytering av medlemmar 

Stadgeändringen gällande förbundets verksamhetsområde innebär, att förbundet kan anta 

medlemmar även utanför Helsingfors. 
 

Ekonomi 

Jubileumsårets resultat kan påverka förbundets ekonomi under år 2018. Målsättningen är att 

återgå till utdelning av ekonomiskt understöd till medlemmarna förutsatt att understödet av 

Helsingfors stads Kulturcentral fortsätter. Detta har inneburit att medlemsavgift till förbundet inte 

har behövt uppbäras.  
 

Framtidsutsikter 

Under år 2018 inleds planeringen av sångfesten i Helsingfors år 2021 med regelbunden kontakt 

med FSSMF som och enligt behov utses arbetsgrupper och ansvarspersoner. 


