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ÅRSMÖTE
Tid: 12.03.2017
Plats: Kyrkostrands-Jungmans skola, Bagarnäsvägen 32, Jakobstad

§1 Mötets öppnande
Ordförande Jan Stenhäll öppnade årsmötet kl. 10.03.
§2 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Jan Stenhäll valdes till mötets ordförande och Jennie Karf till sekreterare.
Till protokolljusterare valdes Annika Strömberg och Sol-Britt Häggblom.
§3 Mötets laglighet
Mötet är lagligt sammankallat.
§4 Godkännande av föredragningslista, övriga uppkomna ärenden som behandlas i § 12
Föredragningslistan godkändes.
Övriga ärenden som meddelades:
A. Firande av föreningens 20-årsjubileum
B. MRR-intresseförfrågan
C. Utbildningsläget
§5 Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande
Jennie Karf läste upp verksamhetsberättelsen, några tillägg föreslogs.
Jan Stenhäll gick igenom bokslutet. Bokföraren hade sänt en hälsning om att
bankavgifterna var ovanligt höga. Beslöts att kassören kollar upp avgifter vid
andra banker för ett eventuellt bankbyte.
Ann-Britt Hellén och Annika Strömberg har fungerat som
verksamhetsgranskare, utlåtandet lästes upp av Jan Stenhäll.
§6 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
Årsmötet godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

§7 Medlemsavgiftens storlek och betalningssätt
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Beslöts att medlemsavgiften hålls oförändrad, dvs. 45€/år.
Betalningsuppgifterna sänds som tidigare år endast per mail och de personliga
referensnumrena används som tidigare.
§8 Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsperiod
Jan Stenhäll läste upp verksamhetsplanen och budgetförslaget för år 2017.
Godkändes med små förändringar och tillägg.
Föreslogs att verksamhetsplanen i fortsättningen skulle skickas ut till
medlemmarna tillsammans med årsmöteskallelsen. Understöddes och beslöts att
styrelsen tar ställning till ärendet i samband med förberedandet av nästa års
årsmöte.
§9 Val av ordförande för följande verksamhetsår
Jan Stenhäll har 1 år kvar och har fortsatt förtroende.
§10 Val av föreningens styrelse: ordinarie medlemmar 6 st, suppleanter 2 st.
Ingen är i tur att avgå, men Jennie Karf önskar avgå pga moderskapsledighet.
Kati Nyman föreslogs som ny medlem, valdes för Jennies resterande 2 år.
Sittande styrelsemedlemmar med 1 år kvar är:
Maria Risberg, Ann-Christin Nordqvist-Källström och Marina Koskelainen
Sittande styrelsemedlemmar med 2 år kvar är:
Eva-Lott Björklund och Disa Kneck-Möller
2 st Suppleanter
Återval av Sylvi Kneck. Ny suppleant blev Jennie Karf.

§11 Andra val; Expertrådet 3 st, kontaktpersoner, valberedningskommitté 2 st
verksamhetsgranskare 2 st.
Expertrådet
Ann-Britt Hellén är i tur att avgå. Omval för 3 år.
Sol-Britt Häggblom, 1 år kvar.
Maria Rikberg, 2 år kvar.
Kontaktperson för SUMUKE
Sol-Britt Häggblom, suppleant Marina Koskelainen
Kontaktperson till RFDM
Jennie Karf
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Kontaktperson till SMTY
Disa Kneck-Möller i Åboland
Marina Koskelainen i Helsingfors
Valberedningskommittén
Jan Stenhäll och Ann-Christin Nordqvist-Källström
Verksamhetsgranskare
Annika Strömberg och Nina Djupsjöbacka
§12 Övriga ärenden som slagits fast i § 4
A. Firande av föreningens 20-årsjubileum
Föreslogs att bjuda in RFDM till firande av Finlands FMT-musikterapeuter
r.f:s 20-årsjubileum under hösten 2017, för att fortsätta samarbetet med
föreningen. Förslagsvis skulle RFDM kunna ordna sitt årsmöte i samband
med träffen. Saken diskuteras vidare i styrelsen.
B. MRR-intresseförfrågan
Marina har varit i kontakt med Maggan Ericsson och Carina från Eskilstuna,
som drar kurser i MRR. Kursen kostar 10 000kr/deltagare. Dragarna kan
tänka sig att hålla en fyra dagars kurs 12-15.6. För att kursen ska bli av
behöver minst 10 deltagare vara intresserade, kan även vara andra än FMTterapeuter. Föreslogs att tipsa Norvalla eller Folkhälsan om att ordna kursen,
eftersom våra egna medlemmar troligen är för få. Beslöts att Annika
Strömberg kontaktar olika kursordnare om samarbete.
C. Utbildningsläget
Sören Lillkung har varit i kontakt med Sol-Britt angående FMTutbildningen. Novia har ingen möjlighet att starta en utbildning, men
förslagsvis skulle det kunna ordnas genom någon folkhögskola, t.ex. Kredu
eller Fria Kristliga Folkhögskolan. För att det ska vara möjligt behövs en
marknadsundersökning som visar FMT-behovet i landet. Föreslogs att
föreningen skulle kunna ansöka om pengar för att någon skulle genomföra
en sådan undersökning. Beslöts att Annika Strömberg ansvarar för
stipendieansökningar och genomförande av marknadsundersökningen.
Jennie läste upp ett infomail från RFDM och Elin Svanström om
utbildningsläget i Sverige. Hon drar för tillfället en FMT-utbildning i
Sverige och erbjuder även fördjupningsutbildningar. Elin har även kontaktat
vår förening om vi skulle vara intresserade av att starta samma typ av
utbildning i Finland. Föreningen ställde då som krav att utbildningen då
behöver gå via SUMUKE, vilket Svanström inte ville i detta skede.
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§13 Mötet avslutas
Mötet avslutades av ordförande kl. 11.54.

_________________________
Jan Stenhäll
Ordförande

__________________________
Jennie Karf
Sekreterare

_________________________
Annika Strömberg
Protokolljusterare

___________________________
Sol-Britt Häggblom
Protokolljusterare

