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ÅRSMÖTE  

 

Tid: 06.03.2022 kl.18.00 

Plats: Google Meet 

Närvarande: Ann-Christine Nordqvist-Källström, Marina Koskelainen, Sol-Britt Häggblom, Disa Kneck-Möller,        

Maria Risberg, Maria Rikberg, Annika Strömberg, Jan Stenhäll, Kati Nyman 

 

§1. Mötets öppnande 

Jan Stenhäll öppnade årsmötet kl.18.10.  

 

§2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare  

Årsmötet valde Annika Strömberg till mötesordförande och Kati Nyman till sekreterare. Till protokolljusterare valdes 

Disa Kneck-Möller och Marina Koskelainen.  

 

§3. Mötets lagenlighet 

Inbjudan till årsmötet skickades ut i god tid till alla medlemmar. Årsmötet kunde därmed konstateras vara lagenligt 

sammankallat och beslutsfört. 

  

§4. Godkännande av föredragningslista, övriga uppkomna ärenden som behandlas i §11 

Mötesordförande informerade årsmötet att Elin Swanström från Sverige kommer att delta kl.18.40 för att informera 

om utbildningen i Sverige.   

Ett litet tryckfel i paragraf 4 korrigerades under årsmötet. Föredragningslistan kunde sedan godkännas.  

 

§5. Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande 

Sekreteraren Kati N. läste upp verksamhetsberättelsen för år 2021.  Mötesordföranden Annika S. redogjorde för 

bokslutet samt läste upp verksamhetsgranskarnas utlåtande. Nina Djupsjöbacka och Ida Lönnqvist har fungerat som 

verksamhetsgranskare. 
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§6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga 

Verksamhetsberättelsen för 2021 innehöll små felaktigheter som korrigerades under årsmötet. Årsmötet godkände 

sedan verksamhetsberättelsen samt bokslutet för år 2021. Årsmötet beviljade styrelsen och övriga ansvarsskyldiga 

ansvarsfrihet. 

  

§7. Medlemsavgiftens storlek och betalningssätt  

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften hålls oförändrad, dvs 30€. Betalningsuppgifterna sänds ut per mail och 

personliga referensnummer ska användas vid betalning. Sol-Britt Häggblom skickar ut nya referensnummer åt 

sekreteraren eftersom föreningen har bytt bank.  

 

§8. Verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsperiod 

Annika Strömberg läste upp verksamhetsplanen och presenterade budgeten för år 2022. Årsmötet godkände både 

verksamhetsplanen och budgetförslaget. 

 

§9. Val av föreningens styrelse 

a) Ordförande (3 år)                      Jan Stenhäll, 2 år kvar 

b) Ordinarie styrelsemedlemmar (3år)           Maria Risberg, 2 år kvar 

                       Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig - 2 år kvar 

             Marina Koskelainen – 2 år kvar 

          Eva-Lott Björklund, viceordförande, i tur att avgå. Återvald för 3 år. 

             Kati Nyman, sekreterare, i tur att avgå. Återvald för 3 år, men  

                                                                   avböjer sig sekreteraruppgiften. 

             Annika Strömberg, kassör, i tur att avgå. Disa Kneck-Möller, invald     

                                                                          för 3 år.  

 

c) Suppleanter (1 år)            Disa Kneck-Möller, i tur att avgå. Sylvi Kneck, invald för 1 år. 

             Jennie Karf, i tur att avgå. Återvald för 1 år. 

 

§10. Andra val: Expertrådet 3 st, kontaktpersoner, valberedningskommitté 2 st, verksamhetsgranskare 2 st 

Expertrådet (3år)                  Sol-Britt Häggblom, 2 år kvar 
           Ann-Britt Hellén, 1 år kvar 
           Maria Rikberg, i tur att avgå. Återvald för 3 år. 
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Verksamhetsgranskare (1 år)                                   Ida Lönnqvist, i tur att avgå. Christian Ahlstedt, invald för 1 år.                                           
                                                                                       Nina Djupsjöbacka, i tur att avgå. Återvald för 1 år. 
 

Kontaktperson för SUMUKE-gruppen (musikterapiutbildningen) 

                                                                                       Sol-Britt Häggblom, i tur att avgå. Återvald för 1 år. 

Suppleant (1 år)                                                           Marina Koskelainen, i tur att avgå. Återvald för 1 år. 

 

Kontaktperson till RFDM (1 år)                                 Jennie Karf, i tur att avgå. Marina Koskelainen, invald för 1 år. 

 

Kontaktperson till SMTY (1 år)                                  Disa Kneck-Möller (Åboland), i tur att avgå. Återvald för 1 år. 

                                                                                        Marina Koskelainen (Helsingfors), i tur att avgå. Återvald för 1 år. 

 

Valberedningskommittén (1 år)                              Ann-Christine Nordqvist-Källström, i tur att avgå. Återvald för 1 år. 

                                                                                      Jan Stenhäll, i tur att avgå. Återvald för 1 år. 

     

§11. Övriga ärenden som slagits fast i §4 

Elin Swanström informerade årsmötet om aktualiteter inom utbildningen i Uppsala, Sverige.  

 

§12. Mötet avslutas 

Mötesordförande Annika Strömberg avslutade årsmötet kl. 19.33. 

 

 

__________________________________________ __________________________________________ 

Annika Strömberg, mötesordförande  Kati Nyman, mötessekreterare 

 

 

 

__________________________________________ __________________________________________ 

Disa Kneck-Möller, protokolljusterare  Marina Koskelainen, protokolljusterare 
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