Hej,
Detta brev från verksamhetsledaren innehåller info om den nya redaktören-kommunikatören.
Brevet återger även innehållet i Ordförandes ruta i Resonans 4-2016, varav framgår senaste nytt
inom verksamheten.
Fritt att distribuera vidare i era led.
Robin Sjöstrand blir redaktör-kommunikatör
Styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund har utsett fil.kand Robin Sjöstrand, 33, till
ny redaktör-kommunikatör för förbundet.
Robin har tidigare bland annat arbetat som Team Leader på Sykes. Han har sju års journalistisk
erfarenhet bland annat som allmänreporter och redigerare på ÅU, chefredaktör för
medlemstidningen för Finlands Svenska Synskadade, och i olika redaktionella uppgifter för
Vasabladet, ÖT, Yle, Fanbäraren och Studentbladet. Han har varit aktiv inom föreningslivet och
bl.a. sjungit tolv år i studentkören Brahe Djäknar. Robin är född i Jakobstad, bor i Åbo och kommer
att arbeta en del av tiden på distans. Han tillträder den nya tjänsten i början av januari.
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/12/abobon-robin-sjostrand-borjar-jobba-forfssm.html
https://www.facebook.com/FSSMF-Finlands-svenska-sång-och-musikförbund-108820065970291/
www.fssmf.fi
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Sång- och musikfeståret börjar gå mot sitt slut och planerna inför nästa, som ordnas i Helsingfors
2021 har startat genom att samla in material och kunskap från Karleby. Datumet för nästa sångoch musikfest kommer att slås fast av styrelsen i februari 2017. Tack än en gång alla som bidrog till
sommarens sång- och musikfest!
Finland 100 år kommer säkert att vara ett starkt inslag på ett eller annat sätt under nästa år,
FSSMF är med som medarrangör i ”Den stora finlandssvenska kryssningen” i februari och båten
kommer att fyllas med sång och musik samt mycket annat. Kryssningen inleder Svenskfinlands
firande av Finland 100 år. Boka plats och kom med och ha trevligt!
I december, närmare bestämt 6.12.2017 kommer vi att ha ett projekt som heter ”Finland sjunger”
runt om i Svenskfinland i samarbete med våra lokalförbund. Där vi hoppas att så många grupper
som möjligt kommer att delta, mer info i första numret av Resonans år 2017. Tag med datumet i
er planering av nästa år.
FSK firade sina 25 år med trevlig konsert och festmiddag, ett stort grattis ännu en gång! Samtidigt
firade Ålands sång- och musikförbund sitt 90 års jubileum, även med konsert och bankett, stort
grattis även till Åland.
En organisationsförändring träder i kraft från årsskiftet och det innebär att vi kommer att anställa
en redaktör/kommunikatör som förstärker vårt team. Vem som får tjänsten kommer att
presenteras på våra hemsidor i medlet av december. I samband med detta vill jag tacka firman

HåWart, Håkan Wikman, som skött vår medlemstidning Resonans och förbundets webbsidor samt
webbsupporten till våra medlemmar som köptjänst. Tack för det fina arbete som utförts under de
senaste fyra åren.
Nyheten från 2015 fortsätter 2017, vi kommer att erbjuda 20 värdesedlar á 250 €, för våra
grupper, med tanke på fortbildning av våra grupper. Jag hoppas det kommer många ansökningar
och att ni tar tillfället i akt. Mer info i detta nummer av Resonans.
Vårmötet är den 8.4.2017 i Åbo och då ordnar vi en ”musikgala” i samarbete med studentkörerna
Brahe Djäknar och Florakören. Hoppas få se många av er sångare och musiker med på galan.
Dessutom delas det ut fem utmärkelser, årets sångare (blandad kör, damkör, manskör) och årets
instrumentalist samt årets funktionär . Jag hoppas att ni inom alla grupper funderar och nominerar
en person från just Din grupp. Försäljning av supébiljetterna och mer info om festen kommer på
hemsidan i januari och i nästa Resonans.
Lycka till med alla julkonserter. Njut av sången och musiken och ge Era åhörare musikaliska
upplevelser inför julen.
Jag vill önska Er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt Sång- och Musikår
Eder förbundsordförande
Patrik Karlsson

Med vänlig hälsning,
Henrik Lillhannus

