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Välkommen på kaffe!
Styrelsen för HSMF har vid olika tillfällen konstaterat att dialogen inom förbundet behöver förstärkas. 
Som ett led i denna strävan vill vi därför bjuda dirigenter och ordförande eller vicedito på förmiddag-
skaffe med information och diskussion lördagen den 20 september kl. 10-12 i Brages föreningslokal 
på Kaserngatan 28. Ifall alla nämnda personer är förhindrade hoppas vi att ni utser andra representan-
ter från er organisation.
(Anmälan om deltagande senast 18.9 till ordf. Ulla-Stina Henricson 0500-419661 ushenricson@fonet.fi eller sekr. 

Sara Brännäs 040-5564100 sara.brannas@gmail.com)

 
Det viktigaste diskussionsämnet ur styrelsesynvinkel med tanke på att förbundet är till för er är att få 
synpunkter på vad ni har för förväntningar och synpunkter på förbundet och dess verksamhet. Det 
heter ju att förbundets huvudsakliga uppgift är att stöda och främja medlemsgruppernas sång- och 
musikverksamhet i Helsingfors och att detta skall ske genom undervisning och instruktion, genom 
konserter och andra musikevenemang.
 
allSånGen
I detta nu är sommarallsången - första måndagen i juni, juli och augusti - den mest synliga aktiviteten 
utåt. Kulturcentralens stöd har varit betydelsefullt. Deltagandet var i år glädjande högt, sammanlagt 
kring 300 personer.  Samma körer och spelmän har ställt upp år efter 
år. Är det möjligt att vidga skaran?
Stadens årliga understöd har gjort det möjligt att låta bli att uppbära för-
bundsmedlemsavgift och i stället kunna dela ut mindre bidragssummor till er.

Vid träffen den 20 september kommer vi också att informera om:
· årets bidragsförfarande
· preliminära planerna för 100-årsjubileet 2017 enligt sammandrag 
av enkätsvar
· den förnyade märkesstadgan
· planen på allsångstillfälle kring tjugondaknut för att ”sjunga julen ut”

 
Från er skulle det vara intressant att få info om eventuella gemensamma satsningar med andra HSMF- 
medlemsorganisationer. Har ni tips på eller önskemål om ytterligare ämnen att ta upp så tar vi förstås 
gärna emot ideer. 
 
Med hopp om god uppslutning!

Ulla-Stina Henricson, ordförande
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fÖRBUnDeTS HemSIDa

Förbundets hemsida har piffats 
upp. En diskussion om hur den 
funkar är säkert befogad. Ett 
upprop i det förra medlemsbre-
vet om feedback har inte gett 
utdelning.


