
 

 

 

 

 

 

    Protokoll fört vid Finlands Svenska  

    Damkörsförbunds förbundsdag på  

    Campus Lyceion, Vasa. 

 19.3 2017 kl. 10:00 

 

 

 

§1.  Mötets öppnande. 
 Ordförande Lena Wissander öppnade mötet kl. 10:00 och hälsade oss välkomna till 

 Vasa. 

 

§2. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet. 
Till mötesordförande valdes Lena Wissander, viceordförande Vivan Lygdbäck och 

mötessekreterare Anki Wargh. 

 

§3. Val av två protokolljusterare som också fungerar som rösträknare. 
 Till protokolljusterare valdes Gunilla Lindgren och Gertrud Palm. 

 

§4. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras. 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen hade stadgeenligt 

skickats ut per epost den 3.2 2017 till alla medlemsgrupper samt annons i Resonans 

01/2017. 

 

§5. Granskning av fullmakter (bilaga 1). 

 

 Följande 9 körer var representerade med skriftlig fullmakt: 

 Damkören QuinnTon  2 röster 

 Lappfjärds damkör  2 röster 

 Pargas damkör  2 röster 

 Norakören   2 röster 

 SilverQuinns   2 röster 

 Wallmokören   2 röster 

 Evivakören   2 röster 

 Nykarleby Damkör  2 röster 

 Akademiska Damkören Lyran 3 röster   

    19 röster sammanlagt 

 

§6. Föredragningslistan för mötet godkänns (bilaga 2). 

Föredragningslistan godkändes.  

 

§7. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras. 

(bilagorna 3, 4 och 5) 

  Febe Mörk presenterade bokslutet. Resultatet för året visade ett underskott på  

 4181,41.  

 Sekreteraren Anki Wargh presenterade årsberättelsen. Årsberättelsen godkändes efter 

 rättelser i medlemsgruppernas medlemsantal samt tillägg i var samövningarna inför 

 sångfesten har hållits.  

 Verksamhetsgranskarnas utlåtande presenterades. 

  



 

 

 

 

 

§8. Fastställande av bokslutet. 
 Bokslutet fastställdes enhälligt.  

 

§9. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga. 
Ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga beviljades.  

 

§10. Val av förbundsordförande. 
Jenny Stenberg-Sirén från Helsingfors valdes till ny ordförande för FSD för 

verksamhetsåret 2017. 

 

§11. Val av styrelsemedlemmar. 

 I tur att avgå var Maj-Len Lignell samt Helena Strandell , vilka båda omvaldes för två 

 år till . Anki Wargh hade tidigare meddelat att hon stiger åt sidan och i hennes ställe 

 föreslogs Carina Nilsson från ConBrio ,Karleby som Norra Österbottens 

 representant och förslaget godkändes enhälligt. Ingen ny representant från Södra 

 Österbotten invaldes, utan Marika Esch tar hand om representationen. 

 

 Styrelsens sammansättning för år 2017 – 2018: 

 Jenny Stenberg-Sirén ordförande  

 Gunilla Stenfors Åboland 

 Solveig Carlsson  Åland 

 Veronica Svenskberg  Östra Nyland 

Maj-Len Lignell  Västra Nyland 

 Ronja Nordlin  Studentkörerna 

 Febe Mörk  Vasa 

 Helena Strandell Helsingforsregionen 

 Carina Nilsson(ny) Norra Österbotten 

 

 

§12. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant. 
Till verksamhetsgranskare återvaldes Ann-Louise Gleisner och Ann-Christin 

Holmgård. Som suppleant fortsätter Minna Knutar. 

  

§13. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs. (bilaga 6 och 7) 

 Verksamhetsplanen godkändes enhälligt för år 2017. De kommande åren 2018 och 

 2019, planeras vidare av styrelsen. 

 Budgeten godkändes med ändringar, kommentarerna inom parenteserna raderades och 

 styrelsemöteskostnaderna sänktes och bidragsansökningarna höjdes så att budgeten 

 balanserar. 

Var nästa förbundsdag hålls är ännu öppet, styrelsen jobbar vidare på det. 

 

§14. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår. 
Medlemsavgifterna bibehålls oförändrade, 7€/körmedlem och 3€/studentkörsmedlem. 

Anki Wargh antogs i FSD som understödande medlem. Understödande medlemmar 

 betalar 10€/år till Maj-Britt Janséns minnesfond (Sångarfonden) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§16. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.  
 Under förbundsdagen invigdes FSD´s nya förbundsfana. 

 Avgående ordförande Lena Wissander och sekreteraren Anki Wargh avtackades med 

 nydesignad FSD-tröja och blomma. 

 Anki Wargh fick även tacksamt motta förtjänsttecknet Silverdamen nr 34 och Lena 

 Wissander fick ett Carpe Diem silversmycke. 

 Som avslutning sjöngs Lystringssången. 

 

  

 

 Mötet avslutades kl. 11:25.  

 

 

 Vasa 19.3 2017 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 Lena Wissander, ordf.  Ann-Kristin Wargh, sekr. 

 

 

 

 

 ___________________________ __________________________ 

 Gunilla Lindgren, prot.just. Gertrud Palm, prot.just. 

  

  

 

  

 

 

 


