Helsingfors sång- och musikförbund rf.

M e d l e m s b r e v 1/2015

Gott nytt sång- och musikår!

2.2.2015

Terminen har börjat och övningarna har kommit i gång. Hoppas ni alla får en god säsong!
Årsmöteskallelse

Det är snart dags att hålla årsmöte, utvärdera det gångna året och sikta framåt. HSMF:S årsmöte
hålls 25.2.kl 18.00 i Brages lokal, Kaserngatan 28, III vån. Varje medlemsgrupp i förbundet är
berättigad att skicka fem (5) representanter till årsmötet. Fullmakt behövs och den kan naturligtvis formuleras fritt, men ni kan också använda bifogade version. Fullmakterna kan företes från kl
17.30. På det sättet snabbar vi på mötesförhandlingarna.
Vi avhandlar sedvanliga och stadgeenliga ärenden. För år 2016 har vi en budget av helt ny
storleksklass, vilket ju kommer sig av förberedelserna för jubileumsåret 2017. Graden av förverkligande kommer naturligtvis att bero på hur vi lyckas få understöd från olika stiftelser. Årsmötesmaterialet finns som bilagor i samma e-post där också detta brev är en bilaga.
Styrelsen hoppas på god uppslutning på årsmötet. Förbundet är allas vår angelägenhet och om
i s natur och omfattning skall vi besluta om tillsammans. Uppmärksammar er på det som står i
stadgarna i § 7 om att ”fråga som medlem önskar få behandlad vid förbundsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst en vecka före mötet”.
Förtjänst- och hederstecken

Märkesstadgan reviderades i fjol och finns nu på hemsidan. Där konstateras att beviljade märken kan utdelas i samband med årsmötet. Om ni har medlemmar ni vill uppmärksamma på detta
sätt och vill att utdelningen skall ske på årsmötet behöver vi få anhållan därom senast 18.2.
Styrelsen beslöt i samband med stadgerevideringen att anhållande förbundsmedlem betalar för
märkena. Förtjänsttecknet kostar 34 € och hederstecknet 36 €. Av förbundets styrelse initierade
märkesutdelningar bekostas av förbundet. Det går naturligtvis att göra anhållan när som helst
under året. Utdelning vid andra tidpunkter sker enligt överenskommelse.
FSSMF-aktuellt

Notera att det finns värdesedlar på 250 € att ansöka för utbildning. Senaste lördag på FSSMF:s
båtseminarium konstaterades att det fanns 8 ansökningar och att ytterliga kan komma i fråga.
De beviljas i den ordning de inkommer. Närmare uppgifter på hemsidan.
I samband med förbundsdagen 11.4 i Helsingfors ordnas en musikgala på kvällen på Restaurang
Tekniska på Georgsgatan 2. Anmälningar tas redan emot, 150 personer ryms med. Närmare
därom också på FSSMF:s hemsida.
Ulla-Stina Henricson, ordförande
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