Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015
Årsmötet
Årsmötet hölls den 07.03.2015 vid Campus Allegro i Jakobstad, 10 personer deltog. Jan
Stenhäll fungerade som årsmötets ordförande och Jennie Karf som sekreterare. Sol-Britt
Häggblom och Nina Djupsjöbacka valdes till protokolljusterare. Under årsmötet presenterade
Maria Rikberg den färdigskrivna och layoutade historiken.
Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 6 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter.
Ordförande
Ordinarie medlemmar

3 suppleanter

Jan Stenhäll – omval för tre år
Maria Aldén, kassör – omval för tre år
Ann-Christin Nordqvist-Källström, webansvarig – omval för tre år
Marina Koskelainen – omval för tre år
Annika Strömberg, viceordförande – 1 år kvar
Jennie Karf, sekreterare – 1 år kvar
Nina Djupsjöbacka – 1 år kvar
Kati Nyman
Eva-Lott Björklund
Disa Kneck-Möller

Expertrådet

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

Verksamhetsgranskare

Sten Häggblom
Ann-Britt Hellén

Kontaktperson för SUMUKE-gruppen (musikterapiutbildningen)
Sol-Britt Häggblom
suppleant
Marina Koskelainen
Kontaktperson till RFDM Jennie Karf
Kontaktperson till SMTY Disa Kneck-Möller (Åboland)
Marina Koskelainen (övriga Finland)
Valberedningskommitté för ett år
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Ann-Christine Nordqvist-Källström
Jan Stenhäll
Nina Djupsjöbacka
Styrelsen har haft fyra möten under året, varav ett (7.3) hölls i Jakobstad och de övriga (22.4,
19.8, 2.11) vid ABC i Oravais. Skype har använts vid ett par av mötena så att Marina
Koskelainen, som inte kunnat närvara fysiskt, kunnat medverka. Tillvägagångssättet har
fungerat bra.
Under årsmötet diskuterades det att föreningen skulle projektanställa en FMT-terapeut för att
driva FMT-frågorna i Finland. Det beslutades att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgift
att utreda om en sådan projektanställning var möjlig. Till gruppen valdes Sol-Britt Häggblom,
Disa Kneck-Möller, Eva-Lott Björklund och Jennie Karf. Gruppen har förutom två fysiska
möten hållit kontakt via mail under året. Under verksamhetsåret 2015 var det inte möjligt att
få till stånd en sådan anställning, men gruppen har fortsatt diskutera andra vägar att driva
FMT-frågorna. Sammandrag av vad arbetsgruppen diskuterat går att läsa i styrelsens
mötesprotokoll från 22.4 och 19.8.
Föreningens medlemsavgift har hållits oförändrad, d.v.s. 45€/år. Nytt för i år var att alla
medlemmar fick ett personligt referensnummer, som fortsättningsvis kommer användas varje
år. Antalet betalande medlemmar under året var 23 stycken, föreningen har dessutom tre
hedersmedlemmar.
Under året har föreningen beviljats ett stipendie på 2000€ från Svensk-Österbottniska
Samfundet, för tryckning av historiken. Stipendium för samma ändamål ansöktes även om av
Svenska folkskolans vänner, men ansökan fick avslag. Historiken gick till tryck i början av
verksamhetsåret 2016.
Detta år har ingen fortbildning ordnats av föreningen, i och med att den svenska
riksföreningen för FMT-terapeuter (RFDM) bjöd in till gemensam fortbildning på Eckerö,
Åland 23-25.10.2015. Från vår förening deltog fyra medlemmar.
I december skickade föreningens styrelse ut en enkät med uppgift att kartlägga
medlemssituationen. Det kom in svar av 14 terapeuter, varav 10 aktivt arbetade med FMT
och två med MUISK. De svarande ansåg att föreningen behövs till att arbeta för start av
utbildning, ordna fortbildningstillfällen, marknadsföra metoden, arbeta för legitimering av
metoden och hålla ihop medlemmarna.
Annika Strömberg har gjort reklam för FMT på en tvådagarsmässa vid Juthbacka herrgård i
Nykarleby. Maria Aldén har under året börjat arbeta med en bok om projektet Upptakt, där
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bl.a. info om MUISK ingår. Sylvi Kneck har sammanställt en förteckning över alla sånger
som används i MUISK, med en analys av varje sång där det framkommer vilka funktioner
som sången behandlar. Jennie Karf har kompletterat förteckningen med analys av de sånger
som används i den svenska upplagan av MUISK.
Verksamhetsåret 2015 har fyllts av flera projekt och nu väntar oss nya utmaningar under
2016.

Jennie Karf
Jakobstad, 21.2.2016
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