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Alla medlemsgrupper torde ha kommit bra igång efter sommaren igen. Vi hoppas ni är inne
i en god höstperiod. Inledningsvis vill vi börja med att tacka alla som på något sätt bidrog till
att genomföra allsångskvällarna på roddstadion. Vi hade i snitt ca 100 personer per kväll och
kan vara nöjda med det. Vi kommer dock att höja målsättningen en del inför jubileumsåret
2017 och vi hoppas att det kommer att synas i leden redan under nästa år! Mera info om
detta senare.
Mikael Fröjdö, ny verksamhetsledare för FSSMF, har tagit sikte på Sångfesten i Karleby 2016.
Det hoppas vi att ni också gjort - och ni har väl märkt att Mikael skickar ut infobrev varje vecka.
Det skulle vara viktigt att åtminstone en person (fast gärna minst två personer) skulle ta på
sig att vara medlemsgruppens ’Karlebykontakt’. Dvs att all info skulle skickas till denna/dessa
som skulle åta sig att förmedla aktuell och viktig information till medlemmarna i gruppen.
Medlemsträffen 9.9.2015
Nästan 30 personer deltog på medlemsträffen, som vi höll i början av september. Som främsta punkt låg presentation av projektgruppens planer inför jubileumsåret 2017, som vi bifogar
detta brev. Responsen var över lag positiv och vi tog det som ett tecken på att upplägget
omfattades. Vi förbereder vidare och informerar mera senare. Mikael Fröjdö deltog på träffen
och presenterade sig och sina tankar – om sångfesten, förbunden och deras uppgifter och
roller mm. Det märktes att han brinner för sin sak och vill utveckla FSSMF till gagn för medlemmarna. Han framhöll särskilt vikten av kontakt med lokalförbunden.
Jubileumsåret 2017
Uppdaterad projektplan för året bifogas som sagt till detta brev. Projektgruppen är tacksam
för tankar och idéer som ni har att komma med. Det är väldigt viktigt att veta att vi har ert
stöd för planen - det är alla vi som tillsammans ska fira förbundets 100 år!
Hemsidan
Nu är det dags att sätta in era kommande konserter och evenemang också på förbundets
hemsida! www.hsmf.sangochmusik.fi/sv/evenemang. Enkelt och ett lätt sätt att hålla koll på
vem som ger konsert och när - sätt in era kommande evenemang i evenemangskalendern
så snart ni fastställt datum för dem - också de som ligger längre fram i tiden. Hur väl sidan
fungerar beror på oss alla.
Hösthälsningar - vi håller kontakt - vi hörs!
Ulla-Stina Henricson, ordförande		

Martina Lindberg, sekreterare
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