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Styrelsen har under året fastställt och arbetat med:
• medlemsavgift för yrkesarbetande, 250:-, studerande och pensionärer, 100:-.
Studerande har fått gratis medlemskap under första medlemsåret.
• samverkan med Nätverk i musik vid ett tillfälle.
• fortsatt rekryteringsarbete.
• utgivning av 4 nummer av föreningens tidning Musikläraren.
• digitalisering av Musikläraren.
• revidering av basutrustningslista, år 1-3, för musiksal som utgår från aktuella
kunskapskrav i Lgr11.
Styrelsen har även arbetat vidare för att upprätthålla en hemsida med aktuellt
innehåll. Föreningen upprätthåller en facebooksida.
Under det gångna året har MR valt att arbeta med frågor kring
lärarutbildningen och förutsättningar för musikundervisningen.
I mars 2018 publicerade Skolvärlden en artikel där styrelsens ordförande
uttalade sig angående behörighet att undervisa i musikämnet med utgångspunkt
från den utbildning som i nuläget ger fritidspedagoger behörighet att undervisa i
musikämnet upp t o m år 6. Ordförande med styrelse ställer sig kritiska till
denna form av utbildning, eftersom det endast krävs 20 hp och då det inte
förekommer några antagningsprov.
Förutom detta har vi förekommit i olika media bl a intervjuades föreningens
ordförande i tidningen Mitt i Stockholm angående musikens inverkan och
betydelse för barns intellektuella utveckling.
Föreningen har skrivit till Utbildningsutskottet angående införande av ett
obligatoriskt estetiskt ämne på gymnasiet samt uppmärksammat förändringar av

timplanen genom artikel i föreningens tidning. Vi konstaterar att antalet timmar
i nuläget varierar mellan olika skolor.

MR deltog på Make music matters konferens i Växjö.
Under slutet av året kom besked från Skolverket att det ekonomiska stödet till
samtliga ämneslärarföreningar återinförs efter ett hastigt beslut om dess
borttagande. Tillsammans med övriga ämneslärarföreningar genomförde MR ett
upprop som bidrog till att stödet återinfördes. MR har därefter ånyo beviljats
bidrag.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten plus årsmöte enligt
följande:
2017
Styrelsemöte den 21 januari
Styrelsemöte den 23 mars
Årsmöte den 23 mars
Styrelsemöte den 19 augusti
Styrelsemöte den 11 november
Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande och firmatecknare: Kristina Stenborg
Vice ordförande: Torbjörn Agerberg
Styrelseledamöter: Rune Fredriksson och Malin Olah
Kassör och firmatecknare: Katarina Landerstedt
Suppleanter: Sven Rydgård
Revisorer: Klas Eriksson och Jonas Larsson
Valberedning: Elisabet Möller (sammankallande), Anna Andersson och Jonas
Larsson

