Pöytäkirja
VUOSIKOKOUS

Aika: 12.03.2017
Paikka: Kyrkostrands-Jungmans skola, Pakarintie 32, Pietarsaari
§ 1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jan Stenhäll avasi vuosikokouksen klo 10.03.
§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Stenhäll ja sihteeriksi Jennie Karf.
Pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Annika Strömberg ja
Sol-Britt Häggblom.
§ 3 Kokouksen laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.
§ 4 Hyväksytään kokouksen asialista sekä muut asiat jotka käsitellään kohdassa § 12
Kokouksen asialista hyväksyttiin.
Muut asiat jotka otettiin esille:
A. Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat
B. Onko kiinnostusta osallistua MRR-koulutukseen-kysely
C. Ajankohtaista koskien TMT-koulutusasiaa

§ 5 Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkistajien lausunto
Jennie Karf luki toimintakertomuksen ja ehdotettiin muutamia lisäyksiä. Jan
Stenhäll esitti yhdistyksen tilikertomuksen. Kirjanpitäjältä oli tullut huomautus
koskien poikkeuksellisen korkeita pankkikuluja. Päätettiin että rahastonhoitaja
kyselee muista pankeista tarjouksia heidän kuluista mahdollista pankinvaihtoa
ajatellen. Jan Stenhäll luki toiminnantarkistajien lausunnon.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Ann-Britt Hellén sekä Annika Strömberg.

§ 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus.
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§ 7 Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa
Päätettiin että jäsenmaksu pysyy samansuuruisena, eli 45€/vuosi kaikille
jäsenille. Jatketaan viime vuosien toimintatapaa lähettää pankkisiirrot
sähköpostitse ja jo aikaisemmin jaetut henkilökohtaiset viitenumerot pysyvät
samana.
§ 8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle
Jan Stenhäll esitti vuosikokoukselle toimintasuunnitelman sekä talousarvion
vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio hyväksyttiin muutaman
oikaisun sekä lisäyksen jälkeen. Vuosikokouksessa ehdotettiin että
vastaisuudessa toimintasuunnitelma lähetetään jäsenille vuosikokouskutsun
yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin että hallitus ottaa kantaa asian
suhteen ensi vuoden vuosikokousvalmistelujen yhteydessä.
. § 9 Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimintakaudelle
Jan Stenhäll nauttii edelleen jäsenten luottamuksesta ja jatkaa yhdistyksen
puheenjohtajana. Hänellä on 1 vuosi jäljellä yhdistyksen hallituksessa.
§10 Yhdistyksen hallituksen valinta: 6 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä
Tänä vuonna kukaan ei ole erovuorossa, mutta Jennie Karf on pyytänyt eroa
äitiysvapaan takia. Kati Nyman ehdotettiin uudeksi jäseneksi ja valittiin Jennien
tilalle kahdeksi vuodeksi.
Istuvat hallituksen jäsenet joilla 1 vuosi jäljellä:
Maria Risberg, Ann-Christin Nordqvist-Källström ja Marina Koskelainen.
Istuvat hallituksen jäsenet joilla 2 vuotta jäljellä:
Eva-Lott Björklund ja Disa Kneck-Möller.
2 varajäsentä:
Sylvi Kneck uudelleenvalittiin. Uudeksi varajäseneksi valittiin Jennie Karf.
§11 Muut valinnat; Asiantuntijatyöryhmä (3), yhteyshenkilöitä,
vaalivalmisteluvaliokunta (2), toiminnantarkastajat (2)
Asiantuntijatyöryhmä
Ann-Britt Hellén on erovuorossa. Uudelleen valittu kolmeksi vuodeksi.
Sol-Britt Häggblom, 1 vuosi jäljellä.
Maria Rikberg, 2 vuotta jäljellä.
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SUMUKE-yhteyshenkilö
Sol-Britt Häggblom, vara-yhteyshenkilö Marina Koskelainen
RFDM -yhteyshenkilö
Jennie Karf
SMTY-yhteyshenkilöt
Disa Kneck-Möller (Turunmaassa)
Marina Koskelainen (Helsingissä)
Vaalivalmisteluvaliokunta
Jan Stenhäll ja Ann-Christin Nordqvist-Källström
Toiminnantarkastajat
Annika Strömberg ja Nina Djupsjöbacka

§12 Muut asiat joista päätettiin § 4
A. Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat
Suomen TMT yhdistys täyttää 20-vuotta syksyllä 2017. Ehdotettiin että
RFDM-jäseniä pyydetään mukaan juhlimaan ja samalla jatketaan yhteistyötä
heidän kanssa. RFDM voisi esimerkiksi järjestää heidän vuosikokousta
tapaamisen yhteydessä. Hallitus jatkaa keskustelua asian tiimoilta.
B. Onko kiinnostusta osallistua MRR-koulutukseen-kysely
Marina on ollut yhteydessä MRR- kurssin vetäjiin, Maggan Ericssoniin sekä
Carinaan Eskilstunasta. Kurssinvetäjät olisivat valmiit tulemaan Suomeen
pitämään neljän päivän kurssin 12-15.6, mutta osallistujia pitäisi olla
vähintään 10 henkilöä jotta kurssi toteutuisi. Osallistua voivat kaikki
menetelmästä kiinnostuneet, eivät vain TMT-musiikkiterapeutit.
Koulutuksen hinta on 10 000kr/osallistuja. Todettiin että yhdistyksen sisältä
ei löydy tarpeeksi monta kiinnostunutta, joten ehdotettiin että tiedustellaan
jos Norrvalla tai Folkhälsan olisivat kiinnostuneita järjestämään kurssin.
Päätettiin että Annika Strömberg on yhteydessä eri kurssinjärjestäjiin
ehdottaen yhteistyötä.
C. Ajankohtaista koskien TMT-koulutusta
Sören Lillkung on ollut yhteydessä Sol-Britt Häggblomiin koskien TMTkoulutusta. Novialla ei ole mahdollisuutta järjestää koulutusta, mutta
mahdollisesti koulutuksen saisi järjestettyä jonkun kansanopiston kautta,
esimerkiksi Kredu tai Fria Kristliga Folkhögskolan. Mutta ensin on tehtävä
markkinatutkimus että minkälainen kysyntä Suomessa on TMTmusiikkiterapeuteille. Ehdotettiin että yhdistys voisi hakea apurahaa tähän
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tarkoitukseen. Päätettiin että Annika Strömberg vastaa apurahan hankinnasta
sekä markkinatutkimuksen toteuttamisesta.
RFDM:ltä ja Elin Svanströmiltä oli tullut tiedotus koskien Ruotsin
koulutustilannetta, jonka Jennie luki vuosikokoukselle. Ruotsissa on tällä
hetkellä käynnissä TMT-koulutus, jota Elin vetää. Tarjolla on myös
erikoistumiskoulutusta. Elin on myös ollut yhteydessä meidän yhdistykseen
ja kysellyt jos meiltä löytyisi kiinnostusta aloittaa Suomessa vastaavanlaista
koulutusta. TMT-yhdistyksen kanta tähän oli että siinä tapauksessa
vaaditaan että koulutus on SUMUKEN hyväksymä, mutta tähän ei
Svanström tällä hetkellä suostunut.
§15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.15.48.

_________________________
Jan Stenhäll
Puheenjohtaja

__________________________
Jennie Karf
Sihteeri

_________________________
Annika Strömberg
Pöytäkirjan tarkistaja

___________________________
Sol-Britt Häggblom
Pöytäkirjan tarkistaja
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