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Gott nytt år bästa HSMF:are!  

Verksamhetsåret sparkar igång med allsång på Brage inkommande söndag med start kl. 17.30, 

under ledning av Henrik Wikström. Kom med och sjung ut julen i gott sällskap! 

 

Ett av målen för i år är att förbättra informationsgången, under träffarna har en 

konsertkalender inför varje termin utlovats. För att kunna publicera en sådan, önskar vi att ni 

meddelar vårens konsertdatum åt oss redan nu via denna länk. Om datumen klarnar senare, 

är det bara att höra av sig. Kan göras via hemsidan.  

 

Verksamhetsbidrag 2018 

Innan årsskiftet betalades totalt 12 000 euro ut åt medlemmarna i verksamhetsbidrag. 

Utbetalda bidrag finns listade på nästa sida.   

 

Allsång på Brage, tjugondag knut 13.1 

Nästa söndag blir det som nämnt allsång på Brage under ledning av Henrik Wikström, med 

start kl. 17.30. Det bjuds på glögg, saft och pepparkakor i slutet av tillställningen.  

 

FSSMF:s stormöte kring Sång- och Musikfesten, 19.1  

Stormötet ger en chans för medlemsförbund, -körer och -orkestrar att påverka innehållet i 

Sångfesten 2021. Mötet infaller lördagen den 19 januari klockan 14-16. Fysiskt sker mötet på 

Arbetets Vänners lokaler på Annegatan 26 i Helsingfors. Vi möts i Kretsarnas sal på våning 5 

klockan 14-16. OBS! FSSMF kommer också att upprätta en videostream från träffen, där de 

som inte kan närvara fysiskt kan följa diskussionen och skicka in frågor. Läs mer och anmäl dig 

till mötet via FSSMF:s hemsida, som kontinuerligt uppdateras med den senaste 

Sångfestinformationen. 

 

Påminner även om att Sångfestens arbetsgrupper söker medlemmar. Intresseanmälningar 

samt frågor kan igen riktas till undertecknad på adressen c.johan.nyman@gmail.com.  

 

HSMF årsmöte 27.2 kl. 18.00 

Onsdagen 27.2 blir det årsmöte och val av styrelse för nästa verksamhetsår. 

Intresseanmälningar för styrelsearbete tas emot av undertecknad på adressen 

c.johan.nyman@gmail.com. Möteskallelsen skickas ut minst två veckor innan mötet.  

 

 

Vi hörs! 
 

Johan Nyman 

ordförande  

c.johan.nyman@gmail.com 
044 3249067  

https://goo.gl/forms/rhBn4k7ov0PncE0G2
https://www.fssmf.fi/sv/start/article-131830-66995-stormote-kring-sang-och-musikfesten-den-19-januari
c.johan.nyman@gmail.com
mailto:c.johan.nyman@gmail.com
mailto:c.johan.nyman@gmail.com


HSMF verksamhetsbidrag 2018 

 
Akademiska Damkören Lyran  1 571,00 € 

Akademiska Sångföreningen  1 920,00 € 

Evivakören    1 115,00 € 

Frihetsbröderna   878,00 € 

Gillekören    895,00 € 

GUF kören    873,00 € 

Jubilate    917,00 € 

Kammarkören Idun   787,00 € 

Musikföreningen vid Norsen  500,00 € 

Nordsjö Sångkör    552,00 € 

Oratoriekören   500,00 € 

Vox Femina    582,00 € 

Walentinakören   910,00 € 

   12 000,00 € 

 
 


