Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT)

Stockholm 1 mars 2022

Hej LMNT-medlem!
I detta brev får du en kallelse till ett digitalt årsmöte samt i samband med detta en inbjudan till
ett webbinarium.
Föreningens årsmöte äger rum den 14 mars 2022 kl 19:00 på zoom.
Anmäl dig genom mail till seila.demir@gmail.com. Ange ”Årsmöte LMNT” som rubrik och
skriv i mailet den epost-adress du vill få zoom-länk skickad till. Du får länken på mail ca
18:30 på mötesdagen.

Program
Kl. 19:00
Årsmöte, se dagordning samt handlingar på vår hemsida www.lmnt.org
Ca kl. 19:45 Föredrag med efterföljande frågestund. I dagsläget har vi inte fått definitivt svar
av tillfrågad, men så fort vi vet så annonserar vi det på vår hemsida.

Enkät
I år får vi inget bidrag från Skolverket då vi saknar tillräckligt med information om våra
medlemmar. Vi behöver därför att alla medlemmar besvarar en enkät, se länk/qr-kod nedan.
https://bit.ly/lmntsvar

Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT)

Medlemskap
För att LMNT ska kunna fortsätta att vara en ideell organisation som faktiskt har betydelse
och dessutom ge ut vår fina medlemstidning, LMNT-nytt, krävs egentligen väldigt lite av
medlemmarna. Det avgörande är att alla betalar medlemsavgiften.
Det är också viktigt för demokratin i vår förening att fler än en handfull medlemmar deltar på
årsmötet.
Som medlem får man LMNT-nytt och möjlighet att delta kostnadsfritt på olika aktiviteter, t ex
webbinarium. Information om olika aktiviteter kan man läsa om på vår hemsida samt som
evenenamng på facebook ”LMNT FB-sida”.
150 kr per år kan inbetalas på dessa sätt
- Postgironr: 8 58 25-8
- Swish: 123 655 89 69 eller qr-kod till höger

Om man är ny medlem och/eller bytt adress (eller epost)
ska ett mail med aktuell information skickas till
seila.demir@gmail.com

Kontakta seila.demir@gmail.com (eller sms 0704975083) om ni undrar om ni har betalat
medlemsavgift eller inte.

Informera gärna era kollegor om årsmötet. Tillfälle till god fortbildning!
De som ännu inte är medlemmar är välkomna och betalar då 150 kr och blir medlemmar för år
2022.

Varmt Välkomna!
Alexander Alsén, ordförande

