Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Årsmötet
Årsmötet hölls den 12.03.2016 vid Campus Allegro i Jakobstad, 16 personer deltog.
Historiken delades ut till alla deltagare. Jan Stenhäll fungerade som årsmötets ordförande och
Jennie Karf som sekreterare. Kati Nyman och Helena Hätönen valdes till protokolljusterare
och rösträknare.
Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 6 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.
Ordförande
Ordinarie medlemmar

2 suppleanter

Jan Stenhäll – 2 år kvar
Jennie Karf, sekreterare – omval för 3 år
Eva-Lott Björklund, viceordförande – vald för 3 år
Disa Kneck-Möller – vald för 3 år
Maria Aldén, kassör – 2 år kvar
Ann-Christin Nordqvist-Källström, webansvarig – 2 år kvar
Marina Koskelainen – 2 år kvar
Kati Nyman
Sylvi Kneck

Expertrådet

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

Verksamhetsgranskare

Annika Strömberg
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 (Helsingfors)
Valberedningskommitté för ett år
Ann-Christine Nordqvist-Källström
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Jan Stenhäll
Under årsmötet fördes en diskussion om föreningens framtida existens, eftersom styrelsen
ansåg att föreningens ekonomi hindrar en ordentlig verksamhet i takt med att medlemsantalet
minskar. Diskussionen medförde flera förslag på hur föreningen kan arbeta, bl.a. att försöka
få in FMT via andra kanaler än FPA, att mer material skulle samlas in till materialbanken, att
en utbildning bör startas och att infotillfällen för lärar-och barnträdgårdslärarstuderanden
kunde ordnas.
Under verksamhetsåret har 2015 års styrelse haft två möten (8.2 vid ABC i Oravais och 12.3 i
Jakobstad) och 2016 års styrelse tre möten (11.5 och 6.10 vid ABC i Oravais och 19.11 i
Jakobstad). Skype har använts vid de flesta mötena så att Marina Koskelainen och Disa
Kneck-Möller, som inte kunnat närvara fysiskt, kunnat medverka. Tillvägagångssättet har
fungerat bra.
Efter årsmötet ordnades ett fortbildningstillfälle vid Campus Allegro som hölls av Camilla
Söderlund från företaget Reflexus under temat ”Hjärnvägen till inlärning: Reflexers betydelse
och auditiv perceptionsträning”. 15 personer deltog i fortbildningen.
En höstträff var inplanerad i november, med tanken att medlemmarna skulle få träffas och
diskutera FMT-metodens framtid och utbyta erfarenheter. Pga för få anmälningar blev tyvärr
träffen inställd.
Under årsmötet fördes en livlig diskussion kring föreningens medlemsavgifts storlek. En
röstning mellan tre alternativ genomfördes, där alternativet med oförändrad medlemsavgift,
dvs 45€/år, fick flest röster och därmed blev fastställt. Även iår har betalningsuppgifter sänts
ut enbart per mail och de personliga referensnumrena har använts vid betalandet. Antalet
betalande medlemmar under året var 19 stycken, föreningen har dessutom tre
hedersmedlemmar.
En arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta ett dokument som beskriver hur MUISK kan
användas för olika grupper och som får delas ut till olika instanser.
Sol-Britt Häggblom, Disa Kneck-Möller och Sylvi Kneck har under året uppvaktat olika
läroinrättningar med hopp om att få igång en utbildning, men inget samarbete har varit
aktuellt i dagsläget.
Jennie Karf har under året föreläst om FMT för Pedersöre kommuns rektorer och för
föreståndare vid Staden Jakobstads äldreboenden. Jan Stenhäll har diskuterat kring FMT med
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Jan Olme, överläkare vid barnneurologiska enheten i Vasa, samt föreläst på barnavdelningen
vid Malmska sjukhus i Jakobstad.
Jennie Karf
Jakobstad, 23.1.2017
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