Riksföreningen för
Lärarna i Matematik,
Naturvetenskap och
Teknik

Årsberättelse för föreningen LMNT
Verksamhetsåret 2016
Föreningens årsmöte ägde rum genomfördes i KRCs personalrum, Stockholms Universitet
den 12 mars 2016.
Närvarande var Inger Andersson, Lars Eriksson, Erik Johansson, Bodil Nilsson, Nils-Erik
Nylund, Eija Nyström, Peter Åkesson och Margareta Bergstrand.
Medlemsantal
Föreningen har numera endast ungefär 300 betalande medlemmar. Det är mycket svårt att
rekrytera nya medlemmar. Detta gäller enligt uppgift ämnesföreningarna i allmänhet.
Styrelse
Styrelsen har bestått av Inger Andersson (ordförande), Bodil Nilsson (vice ordförande), Erik
Johansson (sekreterare), Nils-Erik Nylund (kassör), Ann-Margret Carlsson, Lars Eriksson,
Eija Nyström och Peter Åkesson.
Styrelsen har haft fyra sammanträden, den 23 april, 24 september, 12 november 2016 och den
11 februari 2017, samtliga i Stockholm.
Nationella resurscentra
Per Backman har representerat LMNT i styrelsen för resurscentrum i fysik med Kjell
Lundgren som suppleant.
Kjell Lundgren med Bodil Nilsson som suppleant representerade LMNT i styrelsen för
Kemilärarnas resurscentrum.
Lars Eriksson har varit kontaktperson för internationella frågor
Publikationer
I redaktionen för föreningens medlemstidning LMNT-nytt har ingått Inger Andersson,
Margareta Bergstrand, Åsa Julin-Tegelman, Birgitta Lindh och Bodil Nilsson.
Två nummer av tidningen har getts ut. Detta år liksom föregående har alla kretsar gemensamt
ansvarat för innehållet. Detta system har fungerat bra men kräver ett aktivt jagande av
intressanta skribenter från redaktionens sida. Skolverket beviljade detta verksamhetsår 43 055
kr i bidrag till tidningen LMNT-nytt.
Styrelsens arbete
Arbetet med medlemsregistret har fortgått och viss utrensning skett.
Styrelsen har under året kontaktat Utbildningsdepartementet och Skolverket (se nedan).
Någon systematisk satsning på medlemsrekrytering har inte skett. Det är svårt att veta vilka
åtgärder som ger resultat. Ett försök är att göra hemsidan mera ”matnyttig” för medlemmarna
genom ett arkiv bestående av lämpliga experiment, ”recept” och problem.
Inger Andersson medverkade som utställare vid konferensen Leda Lärandet i Stockholm den

7 september 2016. Konferensen riktar sig till förstalärare i Stockholm.
Bodil Nilsson representerade föreningen vid ett seminarium om Science Club-verksamheter.
Seminariet ägde rum den 26 januari på IKEM, Näringslivets hus i Stockholm.
Kontakten med medlemmarna har skett via ett medlemsbrev, via tidningen samt via hemsidan.
Av ekonomiska skäl måste alltmer av medlemskontakten ske digitalt.
Kontakter med myndigheter
Med anledning av diskussionen kring lärarassistenter har styrelsen i en skrivelse till
Utbildningsdepartementet påtalat behovet av institutionstekniker och föreslagit statliga bidrag
öronmärkta för sådana tjänster.
Med anledning av debattartiklar angående Skolverkets kommentarmaterial i DN, LMNT-nytt
och Kemisk Tidskrift vände sig föreningen direkt till Skolverket för en kommentar.
Undervisningsrådet Olof Anderssons svarade i LMNT-nytt 2016:2.
Kontakter med andra föreningar
Beskedet att Skolverket inte längre tänker stödja ämnesföreningarna ekonomiskt resulterade i
ett samarbete mellan ett stort antal ämnesföreningar. Skrivelser, uppvaktningar och slutligen
en debattartikel i Svenska Dagbladet ledde till att bidrag kommer att utgå i någon form.
Kanske kommer någon form av mera reguljärt samarbete mellan föreningarna att utvecklas.
Föreningen Norden har kontaktat styrelsen. De vill knyta andra föreningar till sig, bland annat
ämnesföreningar. Föreningen Norden har god kunskap om olika typer av stipendiefonder och
kan eventuellt erbjuda olika typer av stöd till andra föreningar.
EUSO
Suheyla Demir har fungerat som LMNT:s representant i styrgruppen för European Union
Science Olympiad.
Internationell verksamhet
Den internationella verksamheten tycks ha avstannat. Såväl tidskrift som månadsbrev till
LMNT:S internationella representant lyser med sin frånvaro.
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