MR
Musiklärarnas Riksförening
Verksamhetsberättelse 2012
för Musiklärarnas Riksförening
Styrelsen har under året arbetat med:
• samverkan med Nätverk i musik 24 mars 2012 och 27 oktober 2012.
• uppvaktning av Sveriges Kommuner och Landsting 5 oktober 2012 i halvklassfrågan
• bevakning av kurskrav, bedömningsstöd, och andra styrdokument.
• kontakter med utbildningsdepartementet gällande bl a musiklärarutbildning.
• fortsatt arbete för halvklassundervisning.
• fortsatt rekryteringsarbete.
• utgivning med 4 nummer av föreningens tidning Musikläraren samt fortsatt utveckling av
tidningens layout.
Styrelsen har skapat en facebook-sida och en ny hemsida. Ett stort arbete har gjorts för att
göra hemsidan så matnyttig som möjligt, med tillgång till länkar, forskning, rapporter m m.
Vidare har MR-styrelsen fortsatt sitt arbete med att skicka påminnelser till gamla medlemmar
och kulturskolor. Styrelsen har också sett över medlemslistor och hanteringen av dessa.
Utbyte av annonser har bl a genomförts med musiktidskriften Lira.
MR har även upprättat en kontaktlista över myndigheter, kulturinstitutioner, beslutsfattare och
kulturpersonligheter. För att stärka kontakten med våra medlemmar har styrelsen genomfört
olika frågeställningar via telefon och mail. MR har under året konstaterat att kårarbetet på de
olika högskolorna verkar vara i det närmaste obefintligt och jobbar därför vidare mot
utbildningsledare vid respektive fakultet, men har också skickat personligt brev och en tidning
till samtliga studenter som börjar en längre musiklärarutbildning.
En utvärdering av ”Uppropet för halvklass” har gjorts under året och i det fortsatta arbetet
angående gruppstorlekar har MR under 2012 deltagit i en uppvaktning av SKL. Diskussioner
har fortsatt att föras via olika media såsom, dagstidningar, nättidningar och radioprogram.
Föreningens ordförande har medverkat i radioprogrammen "Mitt i musiken". Flera
musiklärare tycks ha fått gehör för mindre gruppstorlekar tack vare uppropet.
Kommunikation har förts med Skolverket angående lärarlegitimation för lärare med
specialkompetenser. Styrelsen har även bevakat senare forskning och nyutkomna
metodikböcker för musikämnet och annan litteratur av allmänt intresse för undervisningen.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten enligt följande:
2012-01-14, styrelsemöte, Göteborg
2012-03-24, årsmöte, Göteborg
2012-05-12, styrelsemöte, Göteborg.
2012-08-26, styrelsemöte, Göteborg.
2012-10-27, styrelsemöte i samband med Nätverk i Musik, Göteborg

Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande: Kristina Stenborg.
V ordförande: Torbjörn Agerberg.
Suppleanter: Katarina Landerstedt och Charlotte Zetterström.
Kassör: Sven Rydgård.
Styrelseledamöter: Rune Fredriksson och Martin Lignell
Revisorer: Lars Nordstedt, Jonas Larsson (sammankallande)
Revisorssuppleant: Mia Odlöw
Valberedning: Elisabeth Möller (sammankallande), Mattias Bäckman och Maria Hagberg.
Det är MR:s förhoppning att under verksamhetsåret 2013/2014 bl a arbeta för musiklärares
förbättrade arbetsvillkor och vidareutveckling av nuvarande musiklärarutbildningar.

Onsala den 11 mars, 2013
Musiklärarnas Riksförenings styrelse genom
Kristina Stenborg
ordförande

