Verksamhetsberättelse 2019
för Musiklärarnas Riksförening, MR
Styrelsen har under året fastställt och arbetat med:
• medlemsavgift för yrkesarbetande, 200:-, pensionärer, 100:-. Studerande har
gratis medlemskap. På styrelsemöte i november beslutades att förändra avgiften
till 100 kronor för yrkesarbetande, 50 kronor för pensionärer.
• samverkan med Nätverk i musik vid två tillfällen.
• fortsatt rekryteringsarbete bl a genom en medlemsgrupp på Facebook
• utgivning av 3 nummer av föreningens tidning Musikläraren.
• besvarande av Kulturnytt, SVT:s frågor angående musikämnets status och
utveckling.
• uppdaterat hemsidan www.mrmusik.nu
• varit remissinstans vid revidering av LGR11

• har för att undersöka hur Skolverkets nya timplan med stadieindelning
påverkat musiklärare skapat en enkät. Arbetet med att sammanställa svar
kommer fortgå under 2020.
• har för att verka för återinförande av obligatorisk estetisk kurs på gymnasiet
genomfört en skrivelse som skickats till utbildningsministern.
• har genomfört skrivelser till samtliga musikhögskolor för att verka för att
lärarutbildningen i musik ska motsvara arbetsmarknadens efterfrågan.
• har skrivit debattinlägg som svar på en krönika i GP som handlar om
Kulturskolan.

• har svarat på brev från SKL som handlar om ett landsomfattande
upphandlingsavtal.
• MR har under året deltagit i symposiet “Brain and Culture”.
• MR´s styrelse har under året arbetat vidare med att nå ut via våra sociala
medier. Nu finns ett öppet konto på instagram som är synligt för alla medan
facebooksidan som nu används endast är för medlemmar.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten samt årsmöte enligt
följande:
2019
Styrelsemöte den 12 januari
Styrelsemöte den 30 mars
Årsmöte den 30 mars
Styrelsemöte den 11 maj
Styrelsemöte den 21 september
Styrelsemöte den 30 november
Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Kristina Stenborg
ordförande och firmatecknare
Torbjörn Agerberg
vice ordförande
Rune Fredriksson
sekreterare
Katarina Landerstedt kassör
Malin Olah
styrelseledamot
Lotta Liljered
styrelsesuppleant
Revisorer: Jonas Larsson och Klas Eriksson samt Inga-Lill
Ragnarsson som revisorssuppleant.
Valberedning: Elisabet Möller (sammankallande), Sven Rydgård
samt Jonas Larsson

