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ÅRSMÖTE
Tid: 12.03.2016
Plats: Campus Allegro, Köpmansgatan 10, Jakobstad

§1 Mötets öppnande
Ordförande Jan Stenhäll öppnade årsmötet kl. 13.18
§2 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Jan Stenhäll valdes till mötets ordförande och Jennie Karf till sekreterare.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kati Nyman och Helena Hätönen.
§3 Mötets laglighet
Mötet är lagligt sammankallat.
§4 Godkännande av föredragningslista, övriga uppkomna ärenden som behandlas i § 12
Föredragningslistan godkändes med några små justeringar. Föreslogs och
godkändes att §7 (medlemsavgiftens storlek och betalningssätt) byter plats med
§8 (Verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsperiod).
Diskussion fördes kring om diskussionen om föreningens framtid i §14 borde
föras före valet av nästa års styrelse, men förslaget avslogs.
Inga övriga ärenden meddelades.
§5 Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande
Jennie Karf läste upp verksamhetsberättelsen. Maria Risberg presenterade
bokslutet. Ann-Britt Hellén och Sten Häggblom har fungerat som
verksamhetsgranskare och Maria Risberg läste upp utlåtandet.
§6 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
Årsmötet godkände bokslutet, verksamhetsberättelsen och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

§7 Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsperiod
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Jan Stenhäll läste upp verksamhetsplanen och budgetförslaget för år 2016.
Godkändes.
Noterades att sparåtgärder kring internetkostnaderna kommer försöka göras.
Sten Häggblom har erbjudit sig att göra bokföringen gratis, föreningen tar
tacksamt emot erbjudanet. Diskussion kring historikens prissättning, beslutades
att priset för ej betalande medlemmar blir 5€.
§8 Medlemsavgiftens storlek och betalningssätt
En livlig diskussion fördes kring medlemsavgiftens storlek. Förslag om lägre
pris för icke-aktiva medlemmar, alternativt en möjlighet att vara passiv medlem,
framfördes. Röstning fördes mellan tre alternativ med följande utgång:
Alt. A: 20€ för alla medlemmar (1 röst)
Alt. B: 45€ för alla medlemmar (8 röster)
Alt. C: 45€ för redan betalande medlemmar, 20€ för ”nya” medlemmar (7
röster).
Beslöts att medlemsavgiften förblir oförändrad, dvs. 45€/år för alla medlemmar.
Tillvägagångssättet med att sända betalningsuppgifter per e-post fortsätter
användas, liksom de referensnummer som delades ut ifjol. Nya medlemmar kan
kontakta sekreterare Jennie Karf för att få ett eget referensnummer.
Sylvi Kneck erbjöd sig att gå igenom tidigare års medlemslistor för att
sammanställa en lista över vilka som kan tänka sig att vara understödjande
medlemmar, årsmötet understödde förslaget.
§9 Val av ordförande för följande verksamhetsår
Jan Stenhäll har 2 år kvar och har fortsatt förtroende.
§10 Val av föreningens styrelse: ordinarie medlemmar 6 st, suppleanter 2 st.
I tur att avgå är Annika Strömberg, Jennie Karf och Nina Djupsjöbacka.
Endast Jennie Karf var villig att fortsätta och omvaldes för 3 år. Eva-Lott
Björklund och Disa Kneck-Möller föreslogs som nya medlemmar. Båda valdes
för 3 år.
Sittande styrelsemedlemmar med 2 år kvar är:
Maria Risberg, Ann-Christin Nordqvist-Källström och Marina Koskelainen
2 st Suppleanter
Återval av Kati Nyman. Ny suppleant blev Sylvi Kneck.

§11 Andra val; Expertrådet 3 st, kontaktpersoner, valberedningskommitté 2 st
verksamhetsgranskare 2 st.
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Expertrådet
Maria Rikberg är i tur att avgå. Omval för 3 år.
Ann-Britt Hellén, 1 år kvar
Sol-Britt Häggblom, 2 år kvar.
Kontaktperson för SUMUKE
Sol-Britt Häggblom, suppleant Marina Koskelainen
Kontaktperson till RFDM
Jennie Karf
Kontaktperson till SMTY
Disa Kneck-Möller i Åboland
Marina Koskelainen i Helsingfors
Valberedningskommittén
Jan Stenhäll och Ann-Christin Nordqvist-Källström
Verksamhetsgranskare
Ann-Britt Hellén och Annika Strömberg
§12 Utgivning av historiken
Alla betalande medlemmar fick en egen historik. För icke-betalande medlemmar
kostar historiken 5€. Exemplar av historiken kan skickas ut till de som inte var
på plats mot betalande av postavgifter.
§13 Övriga ärenden som slagits fast i § 4
Inga övriga ärenden.
§14 Diskussion om föreningens framtida existens med ev. medlemsomröstning
Orsaken till att styrelsen anser att en diskussion behöver föras är att föreningens
ekonomi hindrar en ordentlig verksamhet i takt med att medlemsantalet minskar.
Konstaterades att verksamhetsåret 2016 kommer att gå runt, med hjälp av
inbesparingar och förutsatt att samma antal medlemsavgifter betalas som förra
verksamhetsåret. Noterades att en upplösning av föreningen kräver ¾ majoritet i
medlemsomröstningar under två på varandra följande föreningsmöten med
minst en månad emellan.
Alla årsmötesdeltagare fick i turordning framföra sin åsikt om huruvida
föreningen ska fortsätta eller upplösas. Många betonade att metoden är viktig
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och att föreningens existens kan vara nödvändig för metodens framtid.
Konstaterades att föreningen behövs för att ge terapeuterna möjlighet att träffas
och få fortbildning. Föreslogs att det skulle bildas olika projektgrupper som kan
hjälpa styrelsen att ordna bl.a. fortbildningar, som inte behöver vara gratis för
medlemmarna. Konstaterades att en kritisk medlemsgräns för föreningen är 20
personer. Beslutades att ingen medlemsomröstning görs under mötet, istället
arbetar alla för föreningens framtid och ett ökat medlemsantal under
verksamhetsåret, för att sedan ta ny ställning under nästa års årsmöte.
Under diskussionen framkom flera olika förslag på hur föreningen kan arbeta.
Föreslogs att föreningen skulle arbeta för att försöka få in FMT via andra
kanaler än FPA, ex. direkt via skolorna.
Föreslogs att mer material om FMT skulle samlas ihop till materialbanken på
hemsidan.
Konstaterades att en utbildning behöver startas, men att det är svårt att hitta
någon utbildningsanordare i dessa spartider. Föreslogs att utbildningen skulle
startas på andra stadiet eller som en delutbildning i en större utbildningshelhet,
ex. barnträdgårdslärare.
Föreslogs att föreningen skulle ordna infotillfällen om FMT för lärar- och
barnträdgårdslärarstuderanden, för vilka man skulle kunna söka bidrag. Annika
Strömberg och Annika Eriksson anmälde sig frivilliga för att planera och ordna
sådana.
Informerades om att SMTY för tillfället sammanställer infoblad där
musikterapeuters kontaktuppgifter m.m framkommer. Föreslogs att ett liknande
skulle kunna göras av föreningen med landets FMT-terapeuter.

§15 Mötet avslutas
Mötet avslutades av ordförande kl. 15.48.

_________________________
Jan Stenhäll
Ordförande

__________________________
Jennie Karf
Sekreterare

_________________________
Kati Nyman
Protokolljusterare

___________________________
Helena Hätönen
Protokolljusterare

