VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Årsmötet
Årsmötet hölls den 12.03 2017 vid Kyrkostrands skola i Jakobstad. Sammanlagt deltog 10 personer. Jan
Stenhäll fungerade som årsmötets ordförande och Jennie Karf som sekreterare. Vid årsmötet diskuterades
firandet av föreningens 20-års jubileum och föreslogs att styrelsen skulle kontakta RFDM och bjuda in dem
till jubiléet.
Styrelsen
Jennie Karf önskade att avgå pga moderskapsledighet. Kati Nyman valdes till ny medlemssekreterare.
Styrelsen för år 2017 har bestått av följande: ordförande, 6 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.
Ordförande
Ordinarie medlemmar

2 suppleanter

Jan Stenhäll – 1 år kvar
Jennie Karf, sekreterare – ersattes av Kati Nyman, 2 år kvar
Eva-Lott Björklund, viceordförande – 2 år kvar
Disa Kneck-Möller – 2 år kvar
Maria Risberg, kassör – 1 år kvar
Ann-Christin Nordqvist-Källström, webbansvarig – 1 år kvar
Marina Koskelainen – 1 år kvar
Sylvi Kneck
Jennie Karf

Expertrådet

Ann-Britt Hellén, omval för 3 år
Maria Rikberg, 2 år kvar
Sol-Britt Häggblom, 1 år kvar

Verksamhetsgranskare

Annika Strömberg
Nina Djupsjöbacka

Kontaktperson för SUMUKE-gruppen (musikterapiutbildningen)
Sol-Britt Häggblom
suppleant
Marina Koskelainen
Kontaktperson till RFDM Jennie Karf
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Kontaktperson till SMTY

Disa Kneck-Möller (Åboland)
Marina Koskelainen (Helsingfors)

Valberedningskommittén Ann-Christine Nordqvist-Källström
Jan Stenhäll

Föreningens gamla styrelse har sammankallats till två styrelsemöten under år 2017: den 17.01 vid ABC i
Oravais och 11.03.2017 vid Kyrkostrands skola i Jakobstad. Efter årsmötet, den 12.03-17, sammankallades
den nya styrelsen till ett konstituerande möte. Utöver dessa har styrelsen haft två möten vid ABC i Oravais
(15.05.2017, 21.09.2017) och två möten i Jakobstad (18.01 och 10.03.2018). Skype har använts vid mötena
vilket möjliggjort att även Marina Koskelainen och Disa Kneck-Möller kunnat medverka. Tillvägagångssättet
har fungerat bra.

I samband med föreningens årsmöte ordnades fortbildning med Camilla Söderlund från Reflexus och
Gunilla Södergård från Mussor skola, Vasa. Fortbildningen hölls vid Kyrkostrands skola i Jakobstad lördagen
den 11.03.2017. Camillas föreläsning hette ”Hjärnvägen till inlärning del 2: Praktik och gemensamma
nämnare med FMT” medan Gunilla föreläste om konduktiv pedagogik enligt Petömetoden. Hennes
föreläsning hade rubriken ”Musik- motorik: Hur locka fram egen aktivitet?”.

Eftersom bankavgifterna för föreningens bank Nordea visade sig vara väldigt höga, diskuterades ett
eventuellt bankbyte. Av den anledningen blev betalningsuppgifterna för medlemsavgifterna utsända
väldigt sent till alla medlemmar. Antalet betalande medlemmar under året var 18 stycken. Dessutom har
föreningen tre hedersmedlemmar.

Finlands FMT-musikterapeuter r.f. firade sitt 20-årsjubileum med en intressant föreläsning med
neurosynpedagogen Anne Ström, vinprovning med Glenn Sundstedt, buffé och trevlig samvaro med
musikalisk underhållning vid Aspegrens trädgård i Jakobstad den 28-29.10 2017. Anne Ström föreläste om
synens betydelse för människan. Hennes föreläsning hade rubriken ”-Vaggan till graven perspektiv på
synutveckling och synförmåga”. FMT-terapeuten Maria Risberg föreläste i sin tur om projektet
”Upptakten”. Under fortbildningstillfället fördes även diskussioner om metoder och kodspel samt
aktualiteter inom FMT i Finland och Sverige. Styrelsen hade skickat en inbjudan till RFDM i Sverige. Sex
musikterapeuter från Sverige samt 13 från vår förening hade anmält sig till 20-års jubiléet. Gästerna
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anlände till Jakobstad redan fredagkväll. En kvällsträff ordnades för dem vid Skorpan. Gästerna hade även
möjlighet att göra en guidad rundtur på arktiska museet Nanoq före hemfärden.

Elin Svanström har informerat föreningen om utbildningsläget i Sverige. Hon har också erbjudit en liknande
utbildning i Finland som den utbildning som hon dragit i Sverige (även fördjupningsutbildningar).
Föreningens krav var att utbildningen behöver gå via SUMUKE, vilket Svanström inte ville i detta skede.
Sol-Britt Häggblom har varit i kontakt med Sören Lillkung angående FMT-utbildning i Novias regi.
Diskussioner att starta en utbildning via någon folkhögskola, förslagsvis Kredu eller Fria kristliga
folkhögskolan har också förts. En marknadsundersökning krävdes som visar FMT-behovet i landet för att en
utbildning kunde ha startats i deras regi.
Under vårvintern 2017 har Sylvi Kneck, Disa Kneck-Möller och Marina Koskelainen samlat in sånger som
FMT-musikterapeuter använder sig av inom MUISK, sammanställt dem och gett förslag till alternativa
MUISK-program. De har velat utveckla MUISK-verksamheten genom att förnya och anpassa sångerna inom
MUISK till olika grupper utifrån handikapp eller funktionsnedsättning.
Marina Koskelainen har föreläst om FMT musikterapi och hållit workshop i ämnet Musik i vården för ca 70
stycken ergoterapeut- och socionomstuderande på Arcada i Helsingfors 12-13.1.2017. Hon har också sedan
våren 2017 fram till november 2017 haft Musikverksamhet för personer med minnessjukdom på
Servicehem i Sibbo.
Föreningen har erbjudits möjlighet att delta i en fyradagars kurs i MRR (Motorik, Rörelse, Röst) med
Maggan Ericsson och Carina från Eskilstuna. Marina Koskelainen har deltagit under hösten 2017 i MRRutbildningen i Eskilstuna.
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