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Verksamhetsberättelse 2008
för Musiklärarnas Riksförening
Styrelsen har under året arbetat för att öka medlemmarnas engagemang i speciella frågor gällande
musiklärare. Separata styrelseledamöter har också varit aktiva med skrivande av motioner inför
LR:s kongress och även arbetat aktivt för en utveckling av innehållet i föreningens tidning
Musikläraren med ansvarig utgivare Kristina Stenborg. För övrigt har styrelsen idkat fortsatt arbete
med frågor om musiklärares fortbildning. Styrelsen har varit i kontakt med ett antal föreningar t ex
musikpedagogerna och musikklassernas förening, LR:s rekryteringsgrupp, Forum för kultur och
kommunikation, ombud för Lärarförbundet etc angående olika former av samverkan. Vidare har
styrelsen aktivt jobbat med att få ordning på medlemsregistret, adressändringar, mailadresser, gjort
påminnelseutskick m m. Styrelsen har kraftfullt agerat för estetisk verksamhet i gymnasieskolan bl a
genom skrivande av remiss, och även bemött uttalande i Skolvärlden angående LR:s inställning till
borttagande av estetisk verksamhet med efterföljande frågeställningar till LR och Lärarförbundet om
vilka/vilket fackförbund som verkar aktivt för Sveriges musiklärare. Andra frågor har bl a gällt
betyg tillika betygskriterier, angående ett större synliggörande av MR, frågor rörande medlemmars
engagemang i MR etc. MR:s hemsideansvarige Jonas Larsson har utvecklat hemsidan layoutmässigt
på ett mycket föredömligt sätt!
Tidningen Musikläraren har under året utkommit med fyra nummer.
Föreningens medlemsantal är sedan förra året, i stort sett oförändrat, men MR:s intention är att öka
antalet ytterligare!
Styrelsen har under året haft fem möten enligt följande:
2008-01-12 styrelsemöte i Onsala.
2008-03-08 årsmöte i Göteborg i samband med fortbildning/nätverksdag.
2008-05-24 styrelsemöte i Mölndal.
2008-09-06 styrelsemöte i Jönköping,
2008-11-29 styrelsemöte i Göteborg
Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande: Kristina Stenborg.
V ordförande: Torbjörn Agerberg.
Suppleant:Lennie Westin
Kassör: Sven Rydgård.
Styrelseledamot: Rune Fredriksson.
Adjungerad suppleant: Lennie Westin och Hasse Majing.
Revisorer: Lars Nordstedt och Jonas Larsson (suppleant Martin Lignell).
Valberedning: Lisa Möller (sammankallande), Hans Maijing och David Åverling.
Onsala den 17 mars
Musiklärarnas Riksförenings styrelse genom
Kristina Stenborg, ordförande

