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FINLANDS FMT-MUSIKTERAPEUTER R.F.
STADGAR
1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. och dess hemort är Jakobstad.
Föreningens språk är finska och svenska.
2. Föreningens syfte och verksamhet
Föreningens syfte är att
- främja vidareutveckling av funktionsinriktad musikterapi (FMT-metoden)
- sprida information om FMT-metoden som en specifik non-verbal musikterapimetod, en
neuromuskulär behandlingsmetod byggd på utvecklingsteoretiska grunder
- upprätthålla och främja FMT-musikterapeuternas ställning och yrkeskunskap
- stöda samarbete och kontakt medlemmar emellan
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
- informera om FMT-metoden och sträva efter att främja dess ställning i Finland
- stöda FMT-musikterapeuternas yrkeskunskap genom att ordna fortbildning och genom att
främja forskning inom FMT-metoden
- stöda kontakterna och samarbetet mellan medlemmarna t.ex. via medlemsbrev, genom att ge
ut en medlemstidning och genom att ordna regional verksamhet
Föreningen kan också dela ut stipendier för verksamheten som främjar föreningens syfte.
Föreningen fungerar i samarbete med Musikterapiinstitutet i Uppsala och Riksföreningen för
diplomerade musikterapeuter – Funktionsinriktad musikterapi (FMT) i Sverige. Föreningen
kan även samarbeta med andra föreningar och organisationer.
För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, ordna
lotterier och penninginsamlingar samt äga för verksamheten nödvändig och lös egendom.
3. Medlemmar
Till ordinarie medlem i föreningen kan ansluta sig de musikterapeuter som har genomgått
utbildningen i FMT-metoden och som erhållit diplom och som förbinder sig att följa
föreningens stadgar. Medlemskapet godkänns av styrelsen.
I ärenden som rör FMT-metoden, som till exempel att publicera material och att ordna
utbildning, skall medlemmarna iaktta de förfaringssätt som rekommenderas av
Musikterapiinstitutet och expertrådet.
De ordinarie medlemmarna skall betala en årlig medlemsavgift.
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På förslag av en medlem kan styrelsen till hedersmedlem kalla en person som förtjänstfullt
har verkat för föreningen eller dess syften. Hedersmedlemskapet fastställs av medlemsmötet.
Hedersmedlemmarna är befriade från den årliga medlemsavgiften.
Hedersmedlemmarna har yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningens medlemsmöten.
4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela detta till
föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om sitt
utträde för anteckning i protokollet.
Styrelsen kan, i samråd med expertrådet, utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen
inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de
förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt
beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre
uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. Beslut om
uteslutning fattas med 2/3 majoritet i styrelsen enligt expertrådets enhälliga rekommendation.
5. Styrelsen
Föreningens verkställande organ är styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av
ordförande, sex (6) ordinarie medlemmar samt två (2) suppleanter.
Ordföranden väljs för tre år i taget. De ordinarie medlemmarna väljs för tre år i taget så att en
tredjedel av dem årligen står i tur att avgå. Första gången avgörs ordningen av lotten.
Suppleanterna väljs för ett år i taget.
Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid behov kan styrelsen
utse arbetsgrupper och sektioner för att stöda föreningens verksamhet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han eller hon har förhinder på
kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller då minst hälften av
styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna
faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.
6. Expertrådet
Expertrådet väljs av årsmötet och består av tre (3) medlemmar. Expertrådets medlemmar får
inte höra till föreningens styrelse. Medlemmarnas mandatperiod är tre år. Av medlemmarna är
en i tur att avgå varje år. Första gången avgörs ordningen av lotten.
Expertrådet sammanträder regelbundet och upptecknar riktlinjerna för FMT-metoden och
FMT-musikterapeuternas verksamhet.
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Expertrådet skall inträda som medlare i tolknings- och metodfrågor samt i andra liknande
situationer.
7. Valberedningskommittén
Valberedningskommittén består av två (2) medlemmar. Medlemmarna väljs av årsmötet för
ett år i taget.
Valberedningskommittén har till uppgift att förelägga årsmötet förslag på personer att välja
till föreningens styrelse samt till övriga förtroendeuppdrag.
8. Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör,
två tillsammans.
9. Verksamhetsperiod och verksamhetsgranskning
Föreningens verksamhetsperiod är ett kalenderår. Årsmötet väljer två verksamhetsgranskare
för ett år i taget.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till
verksamhetsgranskaren senast tre veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge en
skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse till styrelsen före årsmötet.
10. Föreningens möten
Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Årsmötet hålls senast den 15
mars. Kallelse till årsmötet skall befordras till medlemmarna minst fyra veckor före mötet via
e-post, genom medlemsbrev eller genom meddelande i medlemstidningen. Vid behov kan
extra möte ordnas då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl
därtill eller om 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett
särskilt angivet ärende. Kallelsen till det extra mötet ska befordras till medlemmarna minst en
vecka före mötet, på samma sätt som kallelsen till årsmötet. Syftet med det extra mötet ska
framgå av kallelsen. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet
framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst. En medlem som inte själv kan närvara kan
rösta genom ombud med fullmakt.
Som mötets beslut gäller den åsikt som understöds av mer än hälften av de röster som avgetts
vid mötet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör
emellertid lotten.
11. Årsmötet
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.
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4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
övriga ansvarsskyldiga.
7. Verksamhetsplanen och budgeten för pågående verksamhetsperiod läggs fram och
fastställs.
8. Beslut om medlemsavgiftens storlek och betalningssätt.
9. För föreningen väljs:
a) ordförande
b) ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
c) suppleanter för styrelsemedlemmarna
d) expertrådsmedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
e) kontaktpersoner för kommittéer och sektioner
f) en valberedningskommitté bestående av två medlemmar
10. Val av två verksamhetsgranskare
11. Behandlas ärenden som styrelsen lägger fram på mötet
12. Behandlas ärenden som medlemmarna lägger fram på mötet
Om en föreningsmedlem vill att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han
eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen minst två veckor före mötet.
12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas med minst ¾
majoritet av de röster som avgetts vid omröstning vid två efter varandra följande
föreningsmöten, varav det ena är årsmötet. Det bör gå minst en månad mellan mötena. I
möteskallelsen skall nämnas ändringen av stadgarna eller upplösningen av föreningen.
Om föreningen upplöser sig används föreningens tillgångar för ett syfte som främjar FMTmetoden på det sätt som det senare av de möten som besluter om upplösning besluter. Om
föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.
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