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Vi har som en aktiv språklig minoritet 
stora möjligheter att profilera oss inom 
musikens vida fält. Det är också vår 
skyldighet mot dem som lagt grunden till 
vår starka finlandssvenska musiktradition. 
Det är likaså vår plikt mot dem som 
kommer efter oss. Förutsättningen är att 
vi har en stark bas att stå på. Vi behöver 
vår finlandssvenska musikorganisation. 
Tillsammans kan vi åstadkomma mycket. 
Du är väl med och tar din del av ansvaret 
och glädjen!

Vi är omkring 5.000 musikintresserade finlandssvenskar som är
aktiva i körer, orkestrar och musikgrupper.

Inom FSSmF FInnS:
• 51 blandade körer
• 28 damkörer
• 27 manskörer
• 14 blåsorkestrar
• 6 stråkorkestrar
• 222 barn- och ungdomsgrupper
• 9 fritt verkande ensembler direktanslutna till FSSmF

Körerna, orkestrarna och musikgrupperna samarbetar regionalt 
och bildar 12 lokala sång- och musikförbund. De är indelade 
enligt följande:
Karlebynejden, Pedersörebygden, nykarlebynejden, 
Vasabygden, Södra Österbotten, Åboland, Åland, Västra nyland, 
Helsingfors, Vanda, Borgånejden och Östra nyland.

Den koordinerande ledningen handhas av vårt 
centralförbund och en förbundsstyrelse 
vald av lokalförbund och specialförbund:

• Förbundskansliet 
med verksamhetsledare och kanslisekreterare

• Förbundstyrelsen med max. 12 ledamöter och ordförande

• Förbundsdagen (vårmötet) 
med representanter för lokalförbund och specialförbund

tillsammans bildar vi 

Du ocH DIn enSemBle 
VIll SäKerT TIllSammanS 
meD omKrIng 5.000 
anDra FInlanDSSVenSKa 
muSIKuTÖVare Vara meD 
ocH SKaPa ocH uTVecKla 
Den FInlanDSSVenSKa 
amaTÖrmuSIKen. 
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Finlands svenska sång- och musikFörbund

Många?



FSSMF 
ska som 

takorganisation 
samla och 

främja 
amatörsången 
och -musiken 

i Svenskfinland 
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EnSkilda MuSikutöVarE

• utövar sitt mångskiftande och givande
fritidsintresse främst i sin egen grupp

körEr, orkEStrar och 
MuSikgruppEr

• ger medlemmarna utvecklingsmöjligheter 
i deras musikaliska färdigheter

• övar in ny repertoar

• ger konserter, uppträder

• gör konsertresor

• deltar i FSSMF:s gemensamma evenemang

• sköter normal föreningsadministration

lokalFörbund

• anordnar regionala musikaktiviteter

• anordnar gemensamma övningar inför
riksevenemang

• anordnar kurser, fester, resor

• sköter normal föreningsadministration 

SpEcialFörbund (utskott)

• handhar repertoarfrågor

• assisterar lokala körer/orkestrar/
musikgrupper vid behov

• anordnar riksevenemang för aktiva i
specialförbund

• anordnar utbildningstillfällen för 
sångare, musiker och ledare

cEntralFörbund

• utgör en takorganisation för hela FSSmF

• har ett centralkansli som betjänar hela
organisationen

• anordnar dirigent- och ledarutbildning

• bedriver förlagsverksamhet genom att
ge ut noter och musikhandböcker

• samlar och sprider information om
aktiviteter i olika förbund

• utger medlemstidningen Resonans

• representerar amatörmusiklivet mot
anslagsbeviljande myndighet

• företräder amatörmusiklivet mot 
anslagsbeviljande myndigheter

• företräder amatörmusiklivet inom
landet och internationellt

• anordnar riksomfattande sång- och
musikfester vart femte år samt andra
riksaktiviteter
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medlemsavgiften år 2013 för körsångare och musiker var 15 euro/år eller 7,50 euro/år (barn, ungdomar, studerande)

eTT meDlemSKaP I FSSmF BeTyDer aTT Du ocH DIn KÖr/orKeSTer FÅr:

• tidskriften Resonans som kommer direkt hem till var och en fyra gånger per år

• kostnadsfritt digitala tjänster så som hemsidor, bokföringsprogram 
och andra föreningsprodukter

• information om festivaler och andra musikevenemang

• möjlighet att delta i regionala och landsomfattande musikevenemang 
samt evenemang i övriga norden, europa och världen

• rabatt på kurser och ledarskapsutbildning

• rabatt på noter och andra förlagsutgåvor

• juridisk och föreningsteknisk rådgivning

• möjlighet att ansöka om stipendier för dirigenter och unga musikstuderande

• möjlighet att träffa gamla vänner och få nya vänner inom sång och musik

• vara med om att tillsammans med andra föra den 
finlandssvenska sång- och musiktraditionen vidare

mer info får du direkt av oss
FinlandS SVEnSka Sång- och MuSikFörbund
nedretorget 1 a ( ingång från Hovrättsesplanadens sida) FIn - 65100 VaSa
+358 (0)6 320 68 00, kansli@fssmf.fi

Medlemsavgift?
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