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Hej, 
 
Varmt välkommen med i förbundet!  
 
Det efterfrågas ibland en lista med vad man får om man är med.  
Vi tror att det finns olika typer av fördelar och förhållningssätt:  
 
1. Ekonomi - vad det kostar, vad man kan få, konkret i euro  
2. Värde – nytta av medlemsförmåner 
3. Värderingar  - vad man är med om och stöder i ett större perspektiv  
 
 

1. Ekonomi, vad kostar det och vad får man tillbaka, räknat i euro? 
Räkneexempel är en blandad kör i Helsingfors, 16 vuxna. 

 
Kostnad: Förbundsavgifter 
 
En blandad kör ansluter sig i regel till ett specialförbund, i det här fallet Finlands Körförbund, FSK, och dessutom till 
det närmaste lokalförbundet, i det här fallet Helsingfors sång och musikförbund, HSMF). Det är bra att vara med i dem, 
fördelarna är många. De har i regel ganska låga avgifter (0-10 euro/sångare) och utgör alltså en varierande kostnad.  
I det här exemplet uppgår avgifterna till  5 euro FSK och 0 euro HSMF, inalles 5 euro/sångare.  
För exempelkören betyder detta 5 euro x 16 = - 80 euro per år. 
 
Förbundsavgiften till FSSMF är alltid 17 euro (för studerande 7,50).  
Om exempelkören har 16 medlemmar:  17 euro x 16 =  - 272 euro per år. 
 
Mot kostnaden för avgifterna bör ställas möjligheterna till finansiella stöd och rabatter, som är substantiella och 
t.o.m. kan överskrida den betalade medlemsavgiftssumman. 
 
Möjlig intäkt: Värdesedlar (exempelkören) 
 

• + 250 euro värdesedel av FSSMF (ansöks till 24.2)   https://fssmf.fi/sv/tjanster/vardesedel/  
• + 200 euro värdesedel av FSK (ansöks 31.3)   https://www.fsk.fi/startsida/ 
• + 100 euro resesedel av FSK för dirigenter  https://www.fsk.fi/startsida/ 

 
Möjlig intäkt/inbesparing: Medlemsrabatter på kurser och evenemang 
 

• + 20 euro / deltagare i form av deltagarrabatt till förbundets kurser och evenemang. Medlemspris betyder 20 
euro nytta jämfört med icke-medlemmar.  
Exempel: Om hela kören på 16 personer deltar i sångfesten eller en workshop  
blir nyttan 16x20e = +320 euro. 

 
Möjlig intäkt/inbesparing: Medlemsrabatter på notmaterial mm 
 

• Förbundets noter och läromedel till kraftigt rabatterat medlemspris. 
 

Möjlig intäkt: Avdrag vid dubbelt medlemskap.  
 

• Då en enskild körmedlem också sjunger i en annan förbundsansluten ensemble och via den redan betalar 
förbundsavgift till FSSMF via den. Man betalar aldrig dubbla förbundsavgifter till FSSMF. 

 

https://fssmf.fi/sv/tjanster/vardesedel/
https://www.fsk.fi/startsida/
https://www.fsk.fi/startsida/
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Möjlig intäkt: Övrigt 
 

• Som medlem i HSMF kan kören dessutom ansöka om ett litet årligt verksamhetsbidrag  
• Special- och lokalförbunden kan bevilja olika fördelar, t.ex. reseersättningar och rabatter då de ordnar egna 

specialevenemang.  
 
Det ligger alltså nära till hands att nyttan i reda pengar för en kör av att höra till förbundet kan bli positiv (!), förutsatt 
att kören aktivt kommer ihåg att söka alla understöd och beakta alla erhållna rabatter.  
 
 
 
 
 
 

2. Värde, nytta av medlemsförmåner 
En mängd fördelar som kören och dess medlemmar blir delaktiga av, som kostar en hel del att tillhandahålla men 
som i de flesta fall ingår i medlemsavgiften. Många av dessa fördelar kan ibland glömmas bort då man funderar 
på den upplevda nyttan av att vara med i förbundet, men de utgör påtagligt konkreta nyttor:  
 
• Nyhetsbrev om kurser, fortbildningar, evenemang.  
• En aktiv some-kanal (facebook) med förbundets röst och info.  
• Tidningen Resonans per post hem till varje medlem.  

 
• Medlemsregister med enkel hantering av adresser, körens kontaktperson/dirigent/ordförande mm.  
• Bokföringsprogrammet Briox. 
• Enkel webbsida och webbstöd. 

 
• Förbundets utmärkelser (märken). https://fssmf.fi/sv/forbundet/utmarkelser/ 

 
• Förbundets priser: Årets körsångare, instrumentalist, funktionär, ledare för unga á 200 euro. 
• Förbundets dirigentpris Långbackapriset á 2000 euro. 
• Förbundets ensemblepris Evert Ekroth-priset á 2000 euro.  

 
• Förbundets årliga Musikgala, med underhållning, premieringar, till skäliga deltagaravgifter.  
• Förbundets årliga dirigentkurser, med topp-pedagoger till skäliga deltagaravgifter. 
• Förbundets årliga ensemblecoaching Feel The Rhythm till skäliga deltagaravgifter. 
• Förbundets årliga Musikforum för dirigenter och ledare till skäliga deltagaravgifter, i vissa fall med 

reseersättning. 
 

• Som blandad kör i FSK: Information från specialförbundet, nyhetsbrev om kurser, fortbildningar, evenemang, 
mm. 

• Som kör i t.ex. Vasabygden: Vasabygdens Sång- och musikförbund-information från lokalförbundet, 
nyhetsbrev om lokala evenemang, mm. 

 
• Information och verktyg.  https://fssmf.fi/sv/tjanster/ 

 
 
 
 
 

https://fssmf.fi/sv/forbundet/utmarkelser/
https://fssmf.fi/sv/tjanster/
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3. Värderingar, vad man är med om att stöda i ett större perspektiv 
En takorganisation som FSSMF har som uppgift att på en övergripande nivå arbeta för den finlandssvensk kör- 
och orkestermusiken på en mängd olika sätt, som också ofta tenderar att glömmas bort då man talar om 
nyttan med medlemskap. Förbundet som man stöder är: 

 
• En kanal för förverkligande av projekt, större och mindre. 
• En strävan att sammanföra människor till gemenskaps- och identitetsstärkande sång- och musikfester. 
• En sammanhållande finlandssvensk takorganisation, med anställd personal som arbetar för medlemmarna. 
• En organiserad intressebevakning för finlandssvenska amatörkörer och -orkestrar. 
• Institutionaliserade förbundskontakter till nordiska och inhemska systerorganisationer via forum, möten och 

evenemang. 
• Förbundets utskott för stråk-, blås- och vokalrytmmusik, med riktade projekt och evenemang (t.ex. 

blåsmusikprojektet), Förbundets planerade satsning på barnkörklubbar i skolorna, mm. 

Välkommen med! 
 
 
 
 
 
 
  
FSSMF, Georgsgatan 18, vån. 2, 00120 Helsingfors, +358 500 865990, kansli@fssmf.fi 

 


