Finlands FMT musikterapeuter rf.
Suomen TMT musiikkiterapeutit ry.

Styrelsemöte 2 2020 - 2021
Tid: 17.1.2021
Plats: Digitalt styrelsemöte via Zoom
Närvarande: Jan Stenhäll, Eva-Lott Björklund, Maria Risberg, Marina Koskelainen,
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Kati Nyman

§ 1. Mötets öppnande
Eva-Lott Björklund skickade i god tid en länk till alla styrelsemedlemmar via GoogleMeet. På
grund av tekniska problem skickades en ny länk ut. Mötet hölls sedan via Zoom. Ordförande
Jan Stenhäll öppnade mötet kl.18.37.
§ 2. Mötets laglighet och beslutförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
§ 3. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Jan S. läste upp föregående mötesprotokoll som var ett konstituerande styrelsemöte från
den 15.02.2020. Enligt styrelseprotokollet beslöts att ordförande sammankallar
styrelsemedlemmarna till möte i augusti 2020, men på grund av Corona pandemin blev
mötet framflyttat. Mötesprotokollet kunde godkännas.
§ 5. Årsmötet
Diskussion kring årsmöte och om huruvida föreningen ska fortsätta sin verksamhet. Kassören
Maria R. berättade att föreningen har 511,05€ på sitt konto och varje månad betalas 20€ i
bankavgifter. 13 medlemmar har betalat medlemsavgiften för detta år.
Jan S. informerade att årsmötet bör hållas senast den 15 mars. Om föreningen ska upplösas
ska det enligt våra stadgar ske via medlemsomröstning vid två efter varandra följande
föreningsmöten, varav den ena är årsmötet. Bestämdes att årsmötet hålls digitalt i år på

grund av rådande omständigheter. Vid årsmötet, som ordnas den 21 februari 2021 kl. 18.00
(check med anslutningar kl.17.50), behandlas stadgeenliga ärenden. Följande personer inom
styrelsen som är i tur att avgå: Jan Stenhäll, Maria Risberg, Ann-Christine NordqvistKällström och Marina Koskelainen kan alla tänka sig att fortsätta.
Årsmöteskallelsen bör skickas ut till medlemmarna senast den 24 januari 2021. Länken
skickas ut till medlemmarna samma dag som årsmötet hålls.
§ 6. Övriga ärenden
Marina ordnar en WhatsApp-grupp för oss inom styrelsen för att vi lättare ska kunna nå
varandra.
§ 7. Nästa styrelsemöte
Beslöts att styrelsen håller ett nytt digitalt styrelsemöte söndagen den 24 januari 2021
kl.18.00. Eva-Lott B. skickar ut inbjudan till mötet.
§ 8. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl.19.10.
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Jan Stenhäll, ordförande

__________________________________
Kati Nyman, sekreterare

