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  VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 

Årsmötet 

Med anledning av coronapandemin hölls årsmötet digitalt via GoogleMeet den 21 februari 2021. 

Sammanlagt deltog 10 personer. Jan Stenhäll fungerade som årsmötets ordförande och Kati Nyman som 

sekreterare. Annika Strömberg och Eva-Lott Björklund valdes till protokolljusterare. Under årsmötet 

diskuterades stadgeenliga ärenden samt föreningens fortsatta verksamhet. Årsmötet beslöt att behålla 

medlemsavgiften oförändrad, dvs 30€. Trots att föreningen har ett fåtal medlemmar ansåg årsmötet 

enhälligt att föreningen ska fortsätta sin verksamhet.     

 

Styrelsen 

Styrelsen för år 2021 har bestått av följande: ordförande, 6 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.  

 

Ordförande  Jan Stenhäll, återvald för 3 år 

Ordinarie medlemmar Kati Nyman, 1 år kvar 

  Eva-Lott Björklund, viceordförande – 1 år kvar 

  Annika Strömberg, kassör, invald i stället för Disa Kneck-Möller – 1 år kvar 

Maria Risberg, återvald för 3 år 

Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig – återvald för 3 år 

Marina Koskelainen, återvald för 3 år 

 

2 suppleanter Disa Kneck-Möller, invald för 1 år 

  Jennie Karf, återvald för 1 år 

 

Expertrådet Sol-Britt Häggblom, återvald för 3 år  

 Ann-Britt Hellén, 2 år kvar 

Maria Rikberg, 1 år kvar 

  

Verksamhetsgranskare Ida Lönnqvist, invald för 1 år 

Nina Djupsjöbacka, återvald för 1 år 

 

Kontaktperson för SUMUKE-gruppen (musikterapiutbildningen) 

Sol-Britt Häggblom, återvald för 1 år 

suppleant  Marina Koskelainen, återvald för 1 år 
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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 2021 höll sitt konstituerande möte den 17 mars 2021. Styrelsen har sedan sammankallats till 

styrelsemöten den 19.09, 31.10 och  07.12.2021 samt 09.01.2022 och till ett extra styrelsemöte den 

27.01.2022. På grund av Covid-19 pandemin har styrelsens möten hållits enbart digitalt via Google Meet 

och WhatsApp. De flesta styrelsemedlemmar har kunnat delta. Ett sista styrelsemöte hålls inför årsmötet 

06.03.2022. 

På grund av att föreningen gjorde ett bankbyte, utskickades betalningsuppgifter för medlemsavgifter per 

mail senare under året. Under verksamhetsåret 2021 har föreningen haft sammanlagt 13 betalande 

medlemmar och två hedersmedlemmar.  

 

Föreläsningar 

I februari 2021 deltog Marina Koskelainen i ett radioprogram på Yle Vega angående musikens terapeutiska 

inverkan. Disa Kneck Möller har hållit föreläsningar om skolsvårigheter inom FMT-kursen som Elin 

Swanström ordnar i Uppsala.  

En konferenshelg med föreläsningar om MRR (Motorik, Röst och Rörelse) med Margareta Ericsson och 

Karina Larsson ordnades av den rikssvenska musikterapiföreningen RFDM den 30-31 oktober 2021 i 

Eskilstuna. En inbjudan till konferensen skickades ut till alla föreningsmedlemmar i samband med 

medlemsavgiften. På grund av rådande Coronapandemi kunde finländarna delta digitalt via Zoom. Fem 

personer från Finland deltog.   

 

Hemsidan 

Föreningen har sökt bidrag från SAMS för att uppdatera hemsidan fmt-tmt.fi, som innehåller gammal 

programvara och borde förnyas. Tyvärr fick föreningen avslag för detta ändamål men bidrag kommer att 

sökas från andra ställen.  
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Oravais, 06.02.2022 

 

 

Kati Nyman, sekreterare 
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