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Hälsningar från förbundsdagen! 
 
Tack till alla för en fantastisk helg i Åbo, som samlade ca 110 deltagare! Speciellt tack till 
Martina och Gunilla för de välfungerande arrangemangen, tack till Åbo Damkör för det fina 
uppträdandet på sitsen på lördag kväll och tack till Amanda, Marika och Hanna för de intressanta 
och inspirerande workshoparna.  
 
Vi vill gärna höra lite respons av er som deltog, så vi ber er fylla i ett responsformulär senast 
8.4.2018. Det tar ca 5 minuter att fylla i det. Tack! Formuläret finns här: 
 
https://goo.gl/forms/SBlamu1nzNLdGXqZ2  
 
På söndagens årsmöte omvaldes Jenny Stenberg-Sirén till ordförande för förbundet. Gunilla 
Stenfors och Ronja Nordlin avtackades för sitt digra arbete inom styrelsen och ersattes av Martina 
Lindberg (Åboland, Pargas Damkör) och Johanna Aintila (studentkörerna, Florakören). Alla övriga i 
tur att avgå omvaldes.  
 
Styrelsens sammansättning 2018–2019 
Jenny Stenberg-Sirén   ordförande 
Maj-Len Lignell  Västra Nyland och vice ordförande 
Febe Mörk   Vasa och kassör 
Carina Nilsson  Norra Österbotten och sekreterare 
Veronica Svenskberg  Östra Nyland och informatör 
Solveig Carlsson  Åland 
Johanna Aintila  Studentkörerna 
Helena Strandell  Huvudstadsregionen  
Martina Lindberg  Åboland 
 
Musiknämnden 
Marika Esch (representant för Södra Österbotten) 
Martina Lindberg 
 

Verksamhetsplanen godkändes enhälligt vilket också betyder att vårt stora repertoarprojekt kunde 
sätta igång, och arbetsgruppen bestående av Hanna Kronqvist, Amanda Henriksson och Marika 
Esch hade sitt första möte efter årsmötet. Målet med projektet är att samla in damkörssånger, 
komplettera med nya sånger och arrangemang och slutligen ge ut en gedigen sångbok. Detta är ett 
sätt att stärka damkörssången inom vårt land. Kulturfonden har beviljat understöd för projektet och 
det är vi glada för, vi kommer också att söka understöd från andra håll.  
 
Årsmötet valde också enhälligt att höja medlemsavgiften från 7€ till 10€ för ordinarie medlemmar, 
studerande betalar i framtiden 5€ och understödande medlemmar betalar 15€. 
 
Alla årsmöteshandlingarna finns att läsa på www.fsd.fi.  
 



Det här året kommer dock inte enbart att handla om repertoarprojektet, vi kommer också 
ordna ett seminarium 22–23.9.2018 i Tammerfors. Förra årets seminarium var omtyckt och 
uppskattat så vi bestämde oss att orda ett liknande i år. Temat är ännu öppet, så förslag och 
önskemål kan skickas till Jenny på stenberg.jenny@gmail.com.  
 
Förbundsdagen 2019 kommer att ordnas i södra Österbotten i mars. 
 
Och slutligen har vi glädjen att välkomna en ny ensemble med i verksamheten: 
barbershopkvartetten DreamSisters! En kort presentation av kvartetten finns som bilaga till 
infobrevet. Varmt välkomna med! 
 
Soliga vårvinterhälsningar, 
 
Styrelsen 


