
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
FINLANDS SVENSKA DAMKÖRSFÖRBUND rf. 
 
 

 
1. INLEDNING 
 

Finlands Svenska Damkörsförbund rf. är ett fristående specialförbund inom FSSMF.  
 

2. ORGANISATION  
  
  Medlemskörerna 
  Akademiska Damkören Lyran r.f  Helsingfors   72 
  Aquarelle     Vörå-Oravais   15 
  Borgå Damkör    Borgå    16 
  Con Brio Karleby Damkör rf   Karleby   21 

Evivakören     Helsingfors   46 
  Flera Röster     Åland     9 
  Florakören vid Åbo Akademi rf  Åbo    59 
  Girls’n Quinns     Ekenäs   35 
  Hangö Damkör rf    Hangö    29 
  Jakobstads Damkör rf   Jakobstad   20 
  Kotka Damkör     Kotka    22 
  Kristinestads Damkör    Kristinestad   30 
  Lappfjärds Damkör rf    Lappfjärd   27 
  Nedervetil Damkör    Kronoby   16 
  Norakören     Närpes   39 
  Nykarleby Damkör rf    Nykarleby   43 
  Pargas Damkör    Pargas    27 
  Primavera     Borgå    20 
  Mi-Sisters      Borgå    14 
  SilverQuinns     Vasa    44 
  Terjärv Damkör        ingen verksamhet  
  Damkören QuinnTon r.f   Vasa    41 
  Wallmokören     Lappträsk   29 
  Vivakören rf     Mariehamn   20 
  Vox Femina     Helsingfors   28 
  Åbo Damkör rf    Åbo    27 
 
  Kyrkslätt damkör har blivit upplöst 27.9.2016 
  Jakobstads Damkör skrev ut sig ur FSD vid årsskiftet 2016 -2017  
   
        aktiva körer   25 

damkorister    618 
studentkorister  131 
Totala antalet medlemmar 749 
      

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Styrelsen 
  Styrelsen har under året haft 4 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 
  Solveig Carlsson, Åland 
  Helena Strandell, Helsingforsregionen  
  Veronica Svenskberg, Östra Nyland  
  Ronja Nordlin, studentkörernas representant  
   
    
  Musiknämnden. 
  Musiknämnden har bestått av följande personer: 
 

Marika Esch från Närpes 
Martina Lindberg från Fiskars 
Pernilla Nilsson – Wik, från Karleby Vörå. 
 

Musiknämnden har under våren jobbat aktivt med FSD’s sångfestrepertoar. 

Marika Esch 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 2016.  
Verksamhetsårets förbundshelg hölls 12 – 13.3 i Borgå på Kvarnbackens skola. 132 
damer hade detta år anmält sig till förbundshelgen. 
Förväntansfulla sökte sig damer från alla hörn av svenskfinland till skolans matsal och 
intog en smaklig lunch. Efter lunchen samlades vi i skolans festsal och ordförande 
Lena Wissander hälsade oss välkomna till Borgå och tackade Borgå damkör för 
värdskapet. På programmet för dagen fanns övningar inför sångfesten i Karleby. Efter 
de intensiva övningarna checkade vi in på hotellet, ställde oss i ordning för kvällen 
och samlades för gemensam busstransport till sitsen som hölls på Munkbyborgs 
föreningslokal i Hindhår. Vi fick avnjuta en smaklig middag varvat med trevliga 
programpunkter och sång av både Borgå damkör och MI-Sisters. 
På söndagen fortsatte övningarna av sångfestrepertoaren fram till förbundsmötet. Vi 
tackar Marika Esch för väl planerade och genomförda övningar. 
 
På förbundsmötet återvaldes Lena Wissander till ordförande för nästa 
verksamhetsperiod. Anja Bäckblom, Ålands representant och Fredrica Nyman, 
studentkörernas representant hade båda undanbett sig återval. Som ny representant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för Åland föreslogs och invaldes Solveig Carlsson från Vivakören och som ny 
representant för studentkörerna Ronja Nordlin (Akademiska Damkören Lyran). Som 
ny representant för Östra Nyland föreslogs och valdes Veronica Svenskberg från 
Wallmokören. 
Lena Wissander meddelade att det kommande verksamhetsåret blir hennes sista år 
som ordförande. Förbundsdagen föreslog och godkände Ann – Christin Holmgård 
och Vivan Lygdbäck som representanter i den valberedning som har i uppgift att 
förbereda valet av ny ordförande för FSD på förbundsdagen 2017 i Vasa. 
 
Samövningar inför Sångfesten 
Samövningar har under året hållits i Vasa, Pedersöre (Sursik skola), Närpes, 
Helsingfors, Åbo och Borgå. 
 
FSSMF’s sångfest i Karleby 10 – 12.6. 
21 FSD – körer deltog i sångfesten i Karleby. Dagen innan sångfestinvigningen drog 
en våldsam storm över Karleby som ställde till en hel del extra jobb för arrangörerna 
men när sångfesten invigdes på fredagen på Salutorget bröt solen fram. Många 
sångare deltog i invigningen. Under de tre intensiva sångfestdagarna fanns många 
tillfällen att se och höra idel fina uppträdanden, alla på bekvämt promenadavstånd. 
FSD – körerna deltog aktivt i de samövningar som ordnades i Ishallen och på 
lördagens förbundskonsert fick alla specialförbund bjuda på det de övat in under 
många, långa övningskvällar.  
På söndagen deltog FSD i festtåget som startade från Salutorget med musikanterna 
och drillflickorna i spetsen och alla gick i taktfast formation till Ishallen. Festligt att se 
alla folkdräktsklädda, glada sångare och musikanter tåga fram i solskenet med sina 
sångarfanor.  
Huvudfesten blev en högtidlig avslutning på den 24:de sångfesten. Specialförbunden 
fick en sista gång sjunga för varandra och tillsammans innan det var dags att ta farväl.  
Ordförande Lena Wissander och sekreteraren Anki Wargh fick under huvudfesten 
högtidligen med tacksamhet motta FSSMF’s förtjänstmärke.  
Noomi Elfving utsågs på huvudfesten till hedersmedlem i FSSMF. FSD gratulerar sin 
tidigare mångåriga förbundsdirigent! 
Efter huvudfesten försvann sångare, musikanter och publik på nolltid från Ishallen och 
lämnade kvar ett tomt, tyst Karleby där talkofolket fortsatte med efterröjningen. 
Tack till de dryga 300 damkorister som deltog i festen och tusen TACK Marika Esch 
som lotsade oss genom våra sånger! 
      
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 Google Drive finns också noter och stämfiler till sångfestrepertoaren. 
 
  Kommunikation 

FSD’s utvecklingstema för år 2016 var nyrekrytering och kommunikation. Vi har 
utökat kontakten med körerna via regelbundna infobrev om aktuella frågor inom FSD. 
 
FSD:s Facebooksida har varit i aktivt bruk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSD finns också på Instagram (@finlands_svenska_damkorer)   
 
FSD har ingen Resonanskorrespondent utan körerna ombeds själva kontakta 
Resonansredaktören. Styrelsen strävar också till att skriva något till varje nummer av 
tidningen. 
 
Kurser och utbildning. 
Marika Esch har beviljats ett dirigentstipendium på 400€. 

 
Uppvaktningar. 
Lappfjärds Damkör har i april uppvaktats på körens 50 – års jubileum med en 
inbetalning på 50€. 
Nedervetil Damkör har i oktober uppvaktats på körens 30 – års jubileum med en 
inbetalning på 50€. 
Kotka Damkör har i oktober uppvaktats på körens 40 – års jubileum med en 
inbetalning på 50€. 
Finlands svenska Körförbund FSK har i november uppvaktats med inbetalning på 
förbundets 25 – års jubileum. Ulla-Stina Henricson representerade FSD. 

 
Förtjänsttecken och hedersmedlemmar. 

  Inga förtjänsttecken har delats ut under året och inga hedersmedlemmar har utsetts. 
 
 4. EKONOMI 
  Medlemsavgiften för år 2016 har varit 3 euro/studentkörsmedlem och 7 euro/medlem. 
  Följande understöd har erhållits under året: 
  För verksamheten, FSSMF 7200 €     
  Årets resultat i bokslutet för år 2016 visar ett underskott på -4181,41€ 

   
       5. ADMINISTRATION 

Febe Mörk har skött bankärenden och utbetalningar. Bokföringen har skötts av Norlic 
Bokföringsbyrå Ab i Korsholm. 
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. 
  
 

 Åbo den 21 januari 2017 
 
 

  
  Styrelsen för Finlands Svenska Damkörsförbund 

   


