VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Årsmötet
Årsmötet hölls vid Kyrkostrands skola i Jakobstad 16.02.2019. Sammanlagt deltog 7 personer. Jan Stenhäll
fungerade som årsmötets ordförande och Kati Nyman som sekreterare. Sol-Britt Häggblom och Sylvi Kneck
valdes till protokolljusterare. Under årsmötet diskuterades föreningens fortsatta verksamhet och eventuell
upplösning av föreningen eftersom föreningens medlemmar blir allt färre. En fungerande förening behöver
aktiva medlemmar. Föreningen kan tack vare medlemsavgifterna ordna intressanta och givande
fortbildningsdagar för sina medlemmar. Årsmötet beslöt att föreningen fortsätter sin verksamhet och
sänker medlemsavgiften från 45€ till 25€ i ett försök att locka till sig fler medlemmar till föreningen.
Årsmötet avslutades med Eva-Lott Björklunds presentation av en dansk musikterapikudde INMU som
används inom vården av demens/ Alzheimerpatienter. Efter årsmötet hölls en föreläsning angående TRE
Tension & Trauma Releasing Exercises med Sara Åström och Jonte Wingren.
Styrelsen
Styrelsen för år 2019 har bestått av följande: ordförande, 6 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.
Ordförande
Ordinarie medlemmar

2 suppleanter

Jan Stenhäll, 2 år kvar
Kati Nyman, återvald för 3 år
Eva-Lott Björklund, viceordförande – återvald för 3 år
Disa Kneck-Möller – återvald för 3 år
Maria Risberg, kassör – 2 år kvar
Ann-Christin Nordqvist-Källström, webbansvarig – 2 år kvar
Marina Koskelainen – 2 år kvar
Sylvi Kneck, återvald för 1 år
Jennie Karf, återvald för 1 år

Expertrådet

Maria Rikberg, återvald för 3 år
Sol-Britt Häggblom, 2 år kvar
Ann-Britt Hellén, 1 år kvar

Verksamhetsgranskare

Annika Strömberg, återvald för 1 år
Nina Djupsjöbacka, återvald för 1 år
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Kontaktperson för SUMUKE-gruppen (musikterapiutbildningen)
Sol-Britt Häggblom, återvald för 1 år
suppleant
Marina Koskelainen, återvald för 1 år
Kontaktperson till RFDM Jennie Karf, återvald för 1 år
Kontaktperson till SMTY

Disa Kneck-Möller (Åboland), återvald för 1 år
Marina Koskelainen (Helsingfors), återvald för 1 år

Valberedningskommittén Ann-Christine Nordqvist-Källström, återvald för 1 år
Jan Stenhäll, återvald för 1 år

Styrelsen för 2019 höll sitt konstituerande möte genast efter årsmötet, den 16.02.2019. Utöver det har
styrelsen sammankallats till fem styrelsemöten: 25.04, 22.08 och 14.11.2019, 12.01.2020 vid ABC i Oravais
samt 15.02.2020 vid Resursskolan i Jakobstad. Styrelsen har fortsatt att använda sig av Skype vid sina
möten, eftersom de flesta av styrelsemedlemmarna har kunnat delta och tillvägagångssättet har fungerat
mycket bra.
Infobrev angående föreningens fortsatta verksamhet samt betalningsuppgifter för medlemsavgifter har
sänts till såväl gamla som nya föreningsmedlemmar per mail. Under verksamhetsåret 2019 har föreningen
sammanlagt 16 betalande medlemmar och två hedersmedlemmar, vilket innebär en liten ökning av antalet
betalda medlemsavgifter från år 2018 då antalet betalande medlemmar var nio.
Föreningen har skickat kondoleanser till familjen Björkstrand med anledning av hedersmedlem Carita
Björkstrands bortgång.
Vasa sjukvårdsdistrikt har ett elektroniskt servicesedelsystem för olika terapeuter, nu även för
musikterapeuter och talterapeuter. Maria Risberg deltog i informationstillfället som ordnades 28.08.2019
av Vasa centralsjukhus för alla nya servicesedelproducenter inom Vasa Stad och Korsholms kommun.
Servicesedlar infördes även i Jakobstad efter årsskiftet. Musikterapeuterna har ingen hembesöksavgift
utan hembesökstillägget för FMT:are införs tidigast i augusti 2020.
Höstträffen, som var planerad till den 26 oktober 2019, inhiberades på grund av att föreningen fick en
inbjudan att delta i RFDM-föreningens (Riksföreningen för diplomerade musikterapeuter)
fortbildningsdagar i Katrineholm. Fortbildningsdagarna hölls under samma veckoslut den 26-27.10 -19.
Marina Koskelainen, Disa Kneck-Möller och Sol-Britt Häggblom deltog från Finland.
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FMT-arbetsläget och utbildning har diskuterats under år 2019. Under hösten 2019 har Päivi Jordan-Kilkki
startat upp en treårig musikterapiutbildning (laaja-alainen) vid Sibeliusakademin i Helsingfors. Utbildningen
gäller grundstudier och ger 40 sp. Till hösten 2020 startar Maggan Eriksson och Karina Larsson en ny tvåårig musikterapiutbildning på distans enligt FMT-modellen vid Eskilstuna Folkhögskola, region Sörmland.
Ansökningstiden pågår från februari till 30 april 2020 och även personer från Finland kan ansöka.

Oravais, 15.02.2020

Kati Nyman, sekreterare
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