
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
FINLANDS SVENSKA DAMKÖRSFÖRBUND rf. 
 
 
 
1. INLEDNING 
 
Finlands Svenska Damkörsförbund rf är ett fristående specialförbund inom FSSMF.  
 
2. ORGANISATION  
  
Medlemskörer 
Akademiska Damkören Lyran r.f  Helsingfors  69 
Aquarelle    Vörå-Oravais 17 
Borgå Damkör   Borgå  15 
Con Brio Karleby Damkör rf  Karleby  23 
Evivakören    Helsingfors  47 
Flera Röster    Åland   9 
Florakören vid Åbo Akademi rf  Åbo  59 
Damkören Girls   Ekenäs  31 
Hangö Damkör rf   Hangö  30 
Jakobstads Damkör rf   Jakobstad  22 
Kotka Damkör   Kotka  21 
Kristinestads Damkör   Kristinestad  30 
Kyrkslätts damkör   Kyrkslätt  ingen verksamhet 
Lappfjärds Damkör rf   Lappfjärd  32 
Nedervetil Damkör   Kronoby  16 
Norakören    Närpes  34 
Nykarleby Damkör rf   Nykarleby  45 
Pargas Damkör   Pargas  36 
Mi-Sisters     Borgå  19 
Primavera    Borgå  16 
SilverQuinns    Vasa  41 
Terjärv Damkör   har paus i verksamheten  
Damkören QuinnTon r.f   Vasa  42 
Wallmokören   Lappträsk  27 
Vivakören rf    Mariehamn  26  
Vox Femina    Helsingfors  23 
Åbo Damkör rf   Åbo  29 
    
aktiva körer  25 
 
damkorister   631 
studentkorister 128 
Totala antalet medlemmar 759 
      



  
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 6 st protokollförda möten.  
Styrelsen har bestått av: 
Lena Wissander, ordförande, Södra Österbotten 
Gunilla Stenfors, viceordförande, Åboland 
Anki Wargh, sekreterare, Norra Österbotten    
Febe Mörk, kassör, Vasa   
Maj-Len Lignell, Västra Nyland 
Anja Bäckblom, Åland  
Helena Strandell, Helsingforsregionen   
Annika Carlsen, Östra Nyland (avgick ur styrelsen 8.5.2015) 
Fredrica Nyman, studentkörernas representant  
      
Musiknämnden 
Musiknämnden har bestått av följande personer: 
Marika Esch från Närpes 
Martina Lindberg från Fiskars 
Pernilla Nilsson-Wik, hemma från Karleby och bosatt i Vörå. 
 
Musiknämnden har under året jobbat aktivt med planeringen av körbesöket i Nyslott i juni 2015 och av 
FSD’s sångfestrepertoar. Marika Esch har tillsammans med gruppen Nice Noise övat in och spelat in 
stämmor och helheter på sångfestrepertoaren. Det tackar vi för! 
Martina Lindberg har representerat FSD på FSSMF:s musikutskottsmöten och har, i samråd med 
musikutskottets övriga medlemmar, deltagit i planerandet av sångfesten i Karleby år 2016. 
 
3. VERKSAMHET 
 
Förbundsdagen 2015.  
Verksamhetsårets förbundshelg hölls 7 – 8.3 i Nykarleby på Kristliga Folkhögskolan (Kredu). Vi 
inledde med en smaklig lunch. Som inledning på programmet sjöng SilverQvinns några vackra sånger 
för oss. Dagen fortsatte med övningar av repertoaren för Nyslott. Efter övningarna samlades deltagarna 
till kvällsits i matsalen på Juthbacka. Nykarlebydamerna bjöd på ett verkligt underhållande program 
med temat ”Stjärnor” bestående av allsång varvat med lekar och roliga sketcher. 
De alltid lika ungdomliga och duktiga sånglada damerna i SilverQvinns uppträdde med några sånger. 
En smaklig middagsbuffé var kronan på verket och nöjda och glada avslutade vi kvällen i lagom tid 
med söndagens förmiddagsövningar i åtanke  
På söndagen fortsatte övningarna av Nyslottsrepertoaren fram till lunch. Vi tackar Marika Esch för väl 
planerade och genomförda övningstillfällen. 
Efter lunchen hölls förbundsmöte. Lena Wissander återvaldes som ordförande för nästa 
verksamhetsperiod. Carola Ekrém och Michaela Mattsson hade undanbett sig återval. Carola ersattes av 
Helena Strandell, Evivakören och Michaela av Maj-Len Lignell från Hangö damkör.  
Johanna Högvägs/Highway Designs förslag till ny logo för FSD presenterades för årsmötet och 
godkändes.  
Mötet avslutades klockan 13:50. 
 
 



FSD’s körresa till Nyslott 11 – 14.6.2015 
 
I mitten på juni åkte FSD – medlemmar från alla hörn av Svenskfinland iväg till Nyslott för att träffas 
och sjunga tillsammans med våra finska systerkörer Savonlinnan naiskuoro och Kerimäen naislaulajat. 
 
På torsdag kväll klockan ordnades ett Get together - party i Olofsborg. 
Fredagen var övningsdag och övningarna hölls i den utmärkta konsertsalen Savonlinnasalen i Wanha 
Casino. På kvällen bokade körerna middagar på egen hand på valfria restauranger eller kryssningsbåtar 
på Saimen. På lördag åkte vi iväg mot Kerimäki och blev väl mottagna av värdkörerna i Kerimäki fina 
träkyrka. Eftermiddagen gick till övningar både av den gemensamma repertoaren och FSD’s egen 
repertoar. Den ganska fåtaliga publik som mötte upp till konserten fick njuta frukten av samarbetet över 
språkgränserna medan regnet trummade mot det enorma kyrktaket.  
Nöjda styrde vi kosan mot hotellet där gemensam middag med de finska körerna avnjöts. FSSMF’s nya 
verksamhetsledare Mikael Fröjdö var närvarande på både konserten och sitsen och han tackade för 
inbjudan genom att sjunga för oss. På söndag förmiddag övades sångfestrepertoaren innan det blev 
dags för nöjda och glada FSD:are att åka hemåt igen.  
Tack Nyslott för denna upplevelse!   
 
Noter och stämfiler  
Damernas 3,4, 5,6, 7 och sångfesthäftet Rock´n Folk har kunnat beställas från FSSMF-kansliet.  
Till sånghäftena Damernas 5,6 och 7 finns stämfiler (mp3-filer) tillgängliga på vårt gmailkonto.  
På gmailkontot finns också noter och stämfiler för repertoaren till sångfesten i Karleby. 
 
Kommunikation 
FSD:s utvecklingstema för år 2015 var nyrekrytering och kommunikation. Vi har utökat kontakten med 
körerna via regelbundna medlemsblad med information om aktuella frågor inom FSD. 
 
FSD:s Facebooksida har varit i aktivt bruk och hemsidan har uppdaterats av Fredrica Nyman i samråd 
med FSSMF. I december diskuterade Gunilla Stenfors och Helena Strandell våra önskemål gällande 
uppdatering av hemsidan med Håkan Wikman. En första uppfräschning av hemsidan har gjorts och 
arbetet fortsätter. 
 
FSD har ingen Resonanskorrespondent utan körerna ombeds själva kontakta resonansredaktören Håkan 
Wikman. Styrelsen strävar också till att skriva något till varje nummer av tidningen. 
 
Kurser och utbildning 
Inga kurser eller utbildningar har ordnats under året. 
 
Uppvaktningar 
Nykarleby Damkör har uppvaktats på deras 30-årsjubileum i maj med en inbetalning på 50 euro på 
körens konto samt en blombukett. 
 
Norakören har uppvaktats på deras 10-årsjubileum med en blombukett.  
 
FSD hedrade Christel Svenskbergs minne med en bukett vid hennes jordfästning. Christel var under en 
lång period styrelsemedlem i FSD och en frontfigur inom körverksamheten i östra Nyland. 
   



Lena Wissander och Marika Esch deltog i QuinnTons jubileumskonsert 14.11 i Vasa, inbetalning 50 
euro har gjorts till körens konto.  
 
Förtjänsttecken och hedersmedlemmar 
Inga förtjänsttecken har delats ut under året och inga hedersmedlemmar har utsetts. 
 
4. EKONOMI 
Medlemsavgiften för år 2015 har varit 3 euro/studentkörsmedlem och 7 euro/medlem. 
   
Följande understöd har erhållits under året: 
För verksamheten, FSSMF  7.200 € 
För Projekt – Nyslott  5.500 € 
   
Årets resultat i bokslutet för år 2015 visar ett underskott på – 4.843,20 €. 
   
5. ADMINISTRATION 
Febe Mörk har skött bankärenden och utbetalningar. Bokföringen har skötts av Norlic Bokföringsbyrå 
Ab i Korsholm från och med 01.01.2015. Anki Wargh har skött sekretariatet. 
Som verksamhetsgranskare har fungerat Ann-Louise Gleisner från Borgå och Ann-Christin Holmgård 
från Hangö, som suppleant Minna Knutar från Terjärv. 
  
 
Borgå den 13 mars 2016 
 
Styrelsen för Finlands Svenska Damkörsförbund 


