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1. INLEDNING 
 

Finlands Svenska Damkörsförbund rf. är ett fristående specialförbund inom FSSMF.  
Förbundets syfte är att värna om den finlandssvenska damkörstraditionen, utveckla och 
sprida intresse för damkörssången i Svenskfinland och fungera som de finlandssvenska 
damkörernas språkrör. Förbundet vill även bistå sina medlemskörer i att möta dagens 
utmaningar, såsom att värva nya medlemmar och hitta lämplig repertoar. 
 
 

2. ORGANISATION  
  

  Medlemskörerna 
  Akademiska Damkören Lyran r.f  Helsingfors   65  
  Aquarelle    Vörå-Oravais   19 
  Borgå Damkör    Borgå    14 
  Con Brio Karleby Damkör rf  Karleby    16 

Evivakören    Helsingfors   47 
  Flera Röster    Åland     8 
  Florakören vid Åbo Akademi rf  Åbo    76 
  Girls’n Quinns    Ekenäs    35 
  Hangö Damkör rf   Hangö    25 
  Kotka Damkör    Kotka    13 
  Kristinestads Damkör   Kristinestad   31 
  Lappfjärds Damkör rf   Lappfjärd   30 
  Nedervetil Damkör   Kronoby   16 
  Norakören    Närpes    41 
  Nykarleby Damkör rf   Nykarleby   43 
  Pargas Damkör    Pargas    31 
  Primavera    Borgå    20 
  Mi-Sisters     Borgå    20 
  SilverQuinns    Vasa    35 
  Damkören QuinnTon r.f   Vasa    45 
  Wallmokören    Lappträsk   27 
  Vivakören rf    Mariehamn   17 
  Vox Femina    Helsingfors   30 
  Åbo Damkör rf    Åbo    20 
 
   

Personmedlem 
  Anki Wargh        
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aktiva körer   24 
        studentkorister   141 

damkorister    583 
 
Totala antalet medlemmar 724 + 1 
      

  Styrelsen 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten, varav två skype-möten och ett e-
postmöte.  

 
  Styrelsens sammansättning för år 2017 – 2018: 
  Jenny Stenberg-Sirén    ordförande  

Gunilla Stenfors Åboland  viceordförande  
    kommunikationsansvarig 

  Solveig Carlsson  Åland   
  Veronica Svenskberg  Östra Nyland  ansvarig för sociala medier 

Maj-Len Lignell  Västra Nyland 
  Ronja Nordlin   studentkörerna  stipendieansökningar 
  Febe Mörk  Vasa   kassör 
  Helena Strandell Helsingforsregionen 
  Carina Nilsson  norra Österbotten sekreterare 
   
  Musiknämnden 
  Musiknämnden har bestått av följande personer: 

Marika Esch från Närpes, representerar även södra Österbotten 
Martina Lindberg från Fiskars 

 
Marika Esch har representerat FSD på FSSMF:s musikutskottsmöten 
Gunilla Stenfors sitter i FSSMF:s styrelse som viceordf. samt i arbetsutskottet och i 
redaktionsrådet för Resonans 

 
3. VERKSAMHET 

 
Workshop med Ida Olsonen 
Ida Olsonen lärde ut körsång med rytmik i några välbesökta workshopar i Åbo (ca 30 
deltagare), Helsingfors (ca 60 deltagare) och Vasa (ca 60 deltagare) i januari. Rytmisk kör-
dirigering är inte så vanligt ännu i damkörskretsar, men om kören vill sjunga mer svängig 
musik, såsom pop eller jazz, är rytmen ett bra komplement till sjungandet.  
 
Förbundsdagen 2017 
Verksamhetsårets förbundshelg hölls 12 – 13.3 på Campus Lykeion i Vasa. Tio körer (nio på 
söndagens förbundsmöte) och sammanlagt 98 damer deltog i förbundshelgen. Under 
lördagen hölls en fortsättning på januari månads workshopar med Ida Olsonen, dagen 
avslutades med gemensam sits och middag. Söndagen startade med förbunds-
mötesförhandlingar, där förbundet fick en ny ordförande i Jenny Stenberg-Sirén. I övrigt fick 
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styrelsen den sammansättning som kan ses ovan i verksamhetsberättelsen. Avgående 
ordförande Lena Wissander och sekreterare Anki Wargh avtackades med blommor och FSD-
tröjor, Anki fick dessutom motta Silverdamen och Lena fick ett Carpe Diem-smycke. Även 
förbundsdirigenten Marika Esch fick motta förtjänsttecknet Silverdamen som tack för fint 
arbete tillsammans med våra körer inför den stora Sångfesten 2016. Efter lunchen fortsatte 
dagen med en workshop för dirigenter.  
 
Visioner 
En ny ordförande innebär ofta nya tankar och infallsvinklar på arbete och framtid. Arbetet 
med framtida visioner för FSD inleddes av den nya styrelsen för att staka ut framtiden för ett 
starkare och ett mer fokuserat förbund. För att få reda på vad medlemskörerna vill ha och 
förväntar sig av sitt förbund, beslöt styrelsen att göra en enkät som alla medlemmar, både 
enskilda korister, styrelser och dirigenter, fick tillfälle att svara på i god tid före strategihelgen 
i Tammerfors. Via enkäten ville vi få fram vilka frågor som känns aktuella för dagens damkörer, 
vilka behov och önskemål man har och vilka svårigheter eller problem man upplever i 
verksamheten. Även körernas förhållande till och syn på FSD:s uppdrag pejlades. Resultaten 
från undersökningen analyserades av förbundets styrelse och diskuterades vidare med 
representanter från körernas administrativa och musikaliska ledning på en strategiworkshop 
i månadsskiftet september-oktober.   
 
Strategiseminarium i Tammerfors  
Höstens FSD-seminarium, som hölls på Hotel Scandic Tampere City i Tammerfors helgen 30.9 
– 1.10, var speciellt riktad till dirigenter (den musikaliska ledningen) och styrelsemedlemmar 
(den administrativa ledningen). Under lördagen höll Emma-Sara Raunio (sångare, 
sångpedagog, dirigent och arrangör) en workshop om arrangemang av damkörsrepertoar. På 
ett pedagogiskt lättillgängligt sätt förklarade hon grunderna i låtarrangemang, hur man 
anpassar arrangemang till körens egen nivå, var man kan hitta eller beställa bra arrangemang 
samt vilka saker man borde tänka på då man söker nya arrangemang eller arrangerar själv. 
Allt detta levandegjordes med musikklipp av olika framträdanden. Hon lät oss även pröva på 
att arrangera Nu tändas tusen juleljus, vilket resulterade i lika många versioner som 
arrangörer. Dagen avslutades med gemensam middag i hotellets restaurang.  
 
Under söndagen presenterade ordförande Jenny resultatet av ovan nämnda enkät-
undersökning som alla medlemsgrupper och dirigenter fått svara på före seminariet. Ur de 
38 inkomna svaren kunde man bl.a konstatera att det som främst efterlyses är repertoartips, 
notutbyte och nya arrangemang, kurser och workshopar samt nätverk och gemensamma 
(regionvisa) evenemang. Man kunde även konstatera att tiden är begränsad, alla har ont om 
tid för engagemang. Efter presentationen delades deltagarna in i grupper för att jobba vidare 
på olika teman (kurser och workshopar, repertoar, information, samarbete mellan körerna 
samt sångarmärke). Ur gruppernas brainstormingsidéer kommer styrelsen att jobba vidare 
med de frågor som aktualiserats för att skapa ett förbund som är till för alla medlemskörer.  
Under söndagen fick vi också tips på bra bidragsansökningar tillsammans med ombudsman 
Matts Blomqvist från Kulturfonden. Aktuella föreningsfrågor presenterades av Stefan 
Andersson från Svenska folkskolans vänner. En mycket rolig och givande helg på alla sätt. 
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Repertoarprojektet 
Utgående från tankarna och idéerna under strategihelgen startade styrelsen ett mera 
långsiktigt arbete med att skapa en ny och fräsch repertoar för damkörer, en gemensam 
sångskatt. Det är en utmaning för många körer att hitta lämplig repertoar eller lämpliga 
arrangemang och överlag råder det brist på arrangemang för damkör. Repertoarprojektet är 
en långsiktig och resurskrävande satsning, som kommer att kräva pengar, tid och energi av 
FSD och för vilket förbundet nu har sökt och kommer att söka finansiering. Projektet leds av 
en projektgrupp och skall genomföras i tätt samarbete med alla medlemskörer med målet att 
skapa en större repertoarhelhet. Vi vill samla sånger av olika svårighetsgrad, gamla och nya, 
klassiska och moderna, till vardag och fest, sånger att använda i både små och större 
sammanhang. En samlande repertoar kan också användas vid gemensamma större projekt, 
såsom regionala konserter, nationella konserter och till exempel sångfester. Kort sagt: en 
mångsidig repertoarbas för alla som känns lockande och inkluderande för damkorister i alla 
åldrar!   
      
Noter och stämfiler  
Noter till Lystringssången, Damernas 3, 4, 5, 6, 7 och sångfesthäftet Rock´n Folk samt lite 
övriga arrangemang för damkörer kan beställas från FSSMFkansliet.  
Till sånghäftena Damernas 5, 6 och 7 finns stämfiler (mp3-filer) tillgängliga på vårt 
gmailkonto.  

 
  Kommunikation 

Som en fortsättning på FSD:s utvecklingstema för år 2016, kommunikation, har styrelsen 
strävat efter att med jämna mellanrum skicka ut infobrev till medlemskörerna. Dessa infobrev 
samt övrig aktuell information om förbundet hittas även på hemsidan www.fsd.fi. Samma 
information, ofta dock i förkortad form, hittas även på FSD:s Facebook- och Instagramkonton. 
Genom kontakten vill vi informera om aktuella frågor och evenemang samt skapa en dialog 
med medlemmarna. 
 
FSD:s Facebooksida hittas på https://www.facebook.com/FSDamkorer. 
FSD på Instagram (@finlands_svenska_damkorer).  
  
FSD har ingen Resonans-korrespondent utan körerna ombeds själva kontakta Resonans-
redaktören Robin Sjöstrand i aktuella ärenden gällande den egna körens verksamhet. 
Styrelsen strävar dock efter att skriva något till varje nummer av tidningen och hoppas på att 
vi så småningom får tillgång till en egen sida i varje nummer av Resonans, eftersom vi har 
inlett diskussioner om det. 

 
I juni 2017 lanserade Utrikesministeriet nya emojier, varav en illustrerar körsång. Emojien 
består dock av endast män och 12.6.2017 skickade FSD ett ställningstagande för en 
damkörsemoij till Utrikesministeriet. Ställningstagandet nådde närmare 9000 personer via 
FSD:s Facebooksida och delades också aktivt på sociala medier. Fb-inlägget genererade 
många kommentarer, både positiva och negativa. Även ett svar från ansvariga enhetschefen 
på UM, Petra Theman, kom. FSD kunde konstatera att vi gjorde vad vi kunde, även om det 
inte ledde till en ”Damkörsemoji” i detta skede. 
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Övrigt 
Förbundet lät trycka upp FSD-tröjor, vita ”huppare” med den nydesignade logon i blått, vilka 
har sålts till korister och styrelsemedlemmar. 
 
Kurser och utbildning 
Larissa Krook (Åbo Damkör) och Linda Rönnholm (QuinnTon) har beviljats ett bidrag från 
sångarfonden för deltagande i FSSMF:s dirigentkurs i Jakobstad 3-5.11.2017. 

 
Uppvaktningar 
Helsingfors Sång- och musikförbund r.f. 100 år 
Marika Esch, 50 år, med blomma och adventsljusstake samt ihågkommelse med G-
klavsljusstake vid giftermål 
Noomi Elfving, 70 år, med en blomma 
Febe Mörk och Gunilla Stenfors, 60 år, med varsin blomma 
Lena Wissander, avgående ordförande 2017, avtackades med ett Carpe Diem silversmycke, 
nydesignad FSD-huppare och blomma. 
Anki Wargh, avgående sekreterare 2017, avtackades med nydesignad FSD-tröja och blomma 
Ida Olsonen, med blomma efter workshops 
Föreläsarna i Tammerfors, chokladask 

 
Förtjänsttecken och hedersmedlemmar. 
Marika Esch fick motta förtjänsttecknet Slverdamen nr 33 

  Anki Wargh fick motta förtjänsttecknet Silverdamen nr 34 
 
 4. EKONOMI 

Medlemsavgiften för år 2017 har varit 3 euro/studentkörsmedlem och 7 euro/damkörs-
medlem samt 10 euro/understödande medlem (som betalas till Sångarfonden/Maj-Britt 
Janséns minnesfond). 
 

  Följande understöd har erhållits under året: 
  För verksamheten; FSSMF 7 200,-  
  För seminarium i Tammerfors; Gesellius fond 2 000,- 
  För workshop med Ida Olsonen; Svenska Kulturfonden 3 000,-  

 För verksamheten; Svenska Folkskolans vänner 2 000,- Beviljat för 2018. 
  För verksamheten; Konstsamfundet 1 000,- 
 
  Årets resultat i bokslutet för år 2017 visar ett överskott på 417,95€ 

   
       5. ADMINISTRATION 

Bokföringen har skötts av Norlic Bokföringsbyrå Ab i Korsholm. 
Som verksamhetsgranskare har fungerat Ann-Louise Gleisner från Borgå och Ann-Christin 
Holmgård från Hangö, som suppleant Minna Knutar från Terjärv. 
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Karleby den 24 januari 2018 

  Styrelsen för Finlands Svenska Damkörsförbund   


