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Verksamhetsberättelse 2010
för Musiklärarnas Riksförening
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete med att sätta sig in i Skolverkets framtagande av ny
kursplan i musik 2011 bl a genom att bevaka formuleringar i kunskapskraven. Samarbete med
skolverket gällande framtagande av kursplan skedde lörd 20/3-10 med Nätverk i Musik i samband
med MR:s årsmöte. MR har även bevakat propositionen gällande ny lärarutbildning. I april deltog
en av styrelsen medlemmar på estetkonferens gällande gymnasieskolan. Andra styrelsemedlemmar
har representerat MR vid musiklärarkonferensen Musikpedagog 2010. I november förde MR sin
talan i ett möte med LR och Forum för kultur och kommunikation angående ett flertal viktiga
frågor; bl a LR:s ställningstagande gällande borttagandet av estetiskt val som kärnämne,
Vidare har det arbetats aktivt för en utveckling av innehållet i föreningens tidning med ansvarig
utgivare Kristina Stenborg. Bl a har olika förslag på ny layout tagits fram. Tidningen Musikläraren
har under året utkommit med fyra nummer. På föreningens hemsida verkar ansvarig, Jonas Larsson
för en spridning av kontinuerlig information till föreningens medlemmar och har under året även
gjort förändringar av hemsidans utseende. För att sprida information om MR har det tagits fram
förslag på särskilda MR-tröjor, pennor och en roll-up att använda i PR-sammanhang.
Föreningens medlemsantal har varit i stigande antal under året. MR har jobbat med att skicka
påminnelser till gamla medlemmar och kulturskolor. Styrelsen har också jobbat med att se över
medlemslistor och arbetat för en god hantering av dessa. MR har under året även jobbat för att
stödja bildandet av lokala nätverk. MR har också haft fortsatt samverkan med Musikklassernas
förening, Musikpedagogerna på gymnasieskolans estetiska program och Körledarföreningen.
För att säkerställa kontinuiteten i styrelsen har det tagits beslut om förslag till stadgeändring.
Beslutades att föreslå 2011 års årsmöte att fortsättningsvis halva styrelsen väljs om för två år i taget
samt endera föreningens kassör eller dess ordförande för ett år i taget.
Styrelsen har under året haft sex möten enligt följande:
2010-01-23, styrelsemöte, Göteborg
2010-03-20, årsmöte, Göteborg
2010-03-20, styrelsemöte, Göteborg.
2010-05-20, styrelsemöte, Göteborg.
2010-10-02, Göteborg
2010-11-27, Onsala.
Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande: Kristina Stenborg.
V ordförande: Torbjörn Agerberg.
Suppleant: Olle Bengtsson.
Kassör: Sven Rydgård.
Styrelseledamöter: Rune Fredriksson och Martin Lignell
Adjungerad suppleant: Lennie Westin och Hasse Majing.
Revisorer: Lars Nordstedt och Jonas Larsson.
Revisorssuppleant: David Åverling
Valberedning: LisaMöller, Pia Waldemarsdotter och Simon Bladh.
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