MR
Musiklärarnas Riksförening
Verksamhetsberättelse 2009
för Musiklärarnas Riksförening
Styrelsen har under året framför allt arbetat med att sätta sig in i Skolverkets framtagande av
ny kursplan i musik 2011 och även skrivit remissvar på denna (se bilaga). MR har tillskrivit
regeringen med en protest gällande den svåra situation som uppstår för gymnasielärare i
musik när estetisk verksamhet försvinner 2011 enligt Utbildningsdepartementets
gymnasiepropositionen. Ett kontinuerligt arbete för att öka medlemsantalet har bedrivits och
kommer fortsatt bedrivas. MR:s styrelse har även arbetat med en revidering av tidigare
basutrustningslista och vidarebefordrat denna i tidningen Musikläraren och på MR:s hemsida.
Vidare har det arbetats aktivt för en utveckling av innehållet i föreningens tidning med
ansvarig utgivare Kristina Stenborg tillika föreningens hemsida; ansvarig Jonas Larsson.
Styrelsen har fortsatt kontakt med Forum för kultur och kommunikation med funderingar
kring vad som görs kring praktisk-estetiska lärares villkor på respektive arbetsplatser.
Samarbete skedde lördag 21/3-09 med Nätverk i Musik i form av en
kompetensutvecklingsdag på temat ”världsmusik” i samband med MR:s årsmöte. Kontakter
har förts med Musikklassernas Förening genom Yvonne Palm Lebel och Musikpedagogerna
genom Peter Larsson för erbjudande om att bilda underavdelningar i MR.
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 antalet stiger ytterligare!
Styrelsen har under året haft fem möten enligt följande:
2009-01-06, telefonmöte.
2009-03-21, årsmöte, Göteborg.
2009-05-08, Göteborg
2009-09-19, Göteborg.
2009-11-21, Göteborg.
Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande: Kristina Stenborg.
V ordförande: Torbjörn Agerberg.
Suppleant: Mats Kihlström.
Kassör: Sven Rydgård.
Styrelseledamöter: Rune Fredriksson och Sara Edwardsson. Dock tvingades Sara avsäga sig
sin plats i styrelsen med omedelbar verkan pga. personliga skäl. Martin Lignell gick in i
hennes ställe.
Adjungerad suppleant: Lennie Westin och Hasse Majing.
Revisorer: Lars Nordstedt och Jonas Larsson.
Revisorssuppleant:Martin Lignell
Valberedning: Lisa Möller, Hans Majing och David Åverling.
Onsala den 15 mars 2010
Musiklärarnas Riksförenings styrelse genom
Kristina Stenborg

ordförande

