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Styrelsen har under året fastställt och arbetat med:
• medlemsavgift för yrkesarbetande, 250:-, studerande och
pensionärer, 100:-. Studerande ha fått gratis medlemskap under
första medlemsåret.
• samverkan med Nätverk i musik vid två tillfällen.
• bevakning av samtalsguiden i musik, NAU13
• kontakter med utbildningsdepartementet gällande bl a
musiklärarutbildning.
• fortsatt arbete för halvklassundervisning.
• fortsatt rekryteringsarbete.
• utgivning med 4 nummer av föreningens tidning Musikläraren.
• digitalisering av Musikläraren.
• uppföljning och analys av enkät till grundskollärare i musik och
nu även en enkät till musiklärare på gymnasiet ang.
anställningsvillkor och övriga arbetsförhållanden.
• utarbetande av debattartikel gällande musikämnets betydelse
och arbetsvillkor. Artikeln ha publicerats i Göteborgsposten och

Skolvärlden – både i pappersform och på webben. Den har även
delats på Musiklärarportalen.
• ordförande har uttalat sig angående läromedel i tidningen
Uttryck.
• revidering av basutrustningslista för musiklärare som utgår från
aktuella kunskapskrav.
• genomfört en förteckning över olika musiktidskrifter.
• bidragit med motioner till LR:s kongress.

Styrelsen har även arbetat vidare för att upprätthålla en hemsida
med aktuellt innehåll. Föreningen upprätthåller en facebooksida
och delar också artiklar av intresse för musiklärare på Twitter. MR
upprätthåller en kontaktlista över myndigheter, kulturinstitutioner,
beslutsfattare och kulturpersonligheter. Medlemsrekrytering har
skett vid musikkonferens i bl a Uddevalla.
Under det gångna året har MR valt att arbeta med frågor kring
lärarlegitimationen, lärarutbildningen och förutsättningar för
musikundervisningen. Bl a har styrelsen analyserat resultat av
enkät för grundskollärare i musik och följt upp med en enkät som
gäller gymnasielärare. Syftet med enkäterna är att jämföra
musiklärares förutsättningar att bedriva en så jämlik
musikundervisning som möjligt. Enkäterna är tänkta att använda
som påtryckning för att förbättra musiklärares arbetsvillkor med
avsikt att ge elever en god undervisningssituation i ämnet.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten plus
årsmöte enligt följande:
2015-01-10, styrelsemöte, Onsala 2015-03-14, årsmöte och
styrelsemöte, Göteborg 2015-04-25, styrelsemöte, Göteborg.
2015-08-29, styrelsemöte, Göteborg. 2013-11-14, Göteborg

Styrelsen har under perioden bestått av följande personer:
Ordförande och firmatecknare: Kristina Stenborg. V ordförande:
Torbjörn Agerberg. Suppleanter: Malin Olah och Charlotte
Zetterström. Kassör och firmatecknare: Sven Rydgård.
Styrelseledamöter: Rune Fredriksson och Katarina Landerstedt.
Revisorer: Jonas Larsson, Klas Eriksson samt Inga-lill
Ragnarsson som revisorssuppleant.
Valberedning: Elisabeth Möller (sammankallande), Anna
Andersson och Jonas Larsson.

