LMNT
Föreningen för Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik

Årsberättelse LMNT verksamhetsåret 2019
Styrelsen
Har haft följande sammansättning:
Bodil Nilsson, ordf
Ann-Margret Carlsson, v.ord
Suheyla Demir, Kassör
Lars Eriksson, sekreterare
Eija Nyström, ledamot
Peter Åkesson, ledamot
Alexander Ahlsen, ledamot

Styrelsemöte
Under verksamhetsåret har 6 Styrelsemöten ägt rum. Alla möten har varit förlagda till
Stockholm. Protokoll för dessa möten kommer att läggas upp på den nya hemsidan för betalande
medlemmar.

Föreningens årsmöte
Årsmötet genomfördes den 30 mars 2019 i Arrheniuslab., Stockholms universitet, Stockholm.
Årsmötet inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna höll Kjell Lundgren, LMNT-Umeå ett mycket uppskattat föredrag
om ölbryggning med ett kemiskt perspektiv. Det följdes av ölprovning samt en lättare buffé.
Närvarande vid årsmötet
Birgitta Lindh, Peter Åkesson, Ann-Margret Carlsson, Per Bodén, Håkan Johnsson, Eija
Nyström, Suheyla Demir, Ebtisam Hatem, Alexander Alsen, Bodil Nilsson, Anne Bäckgården,
Henrietta Mattson, Kjell Lundgren, Margareta Bergstrand, Nils-Erik Nylund och Lars Eriksson.

Medlemsantal
Föreningen har under år 2019 knappt 300 medlemmar. Det var lättare att få medlemmarna att
betala årsavgift när ett inbetalningskort följde med.

Aktiviteter
Inga aktiviteter har genomförts under året för medlemmar.

Kontakt med andra ämnesföreningar
Resurscentrum för fysik: Kemilärarnas resurscentrum: Alexander Ahlsén och Bodil Nilsson
Internationella kontakter: Lars Eriksson

Publikationer
I redaktionen för föreningens medlemstidning LMNT-nytt har följande personer ingått: Åsa
Julin-Tegelman, Birgitta Lindh, Bodil Nilsson, Jöran Petersson, Eija Nyström Kjell Lundgren
och Ann-Margret Carlsson. Ann-Marie Pendrill har knutits till redaktionen efter sin pensionering
från Resurscentrum för fysik.
Två välfyllda nummer har under året skickats ut till medlemmarna.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året som gått lagt mycket tid på Skolverkets förslag till nya kursplaner för
grundskolan samt gymnasiets matematikkurser. 28 januari var delar av styrelsen på Skolverket
för en dragning om igångsättandet av arbetet med nya kursplaner. LMNT blev inbjudna att delta
som remissinstans och under hösten arbetades det mycket med detta.
Kontakt med medlemmarna har skett genom LMNT-nytt, medlemsutskick samt på hemsidan.

Den ständiga frågan om hur man ökar antalet medlemmarna har diskuterats och även i år har det
varit svårt att komma på ett bra sätt. Information, som tex LMNT-nytt, har getts ut på några
sammankomster i Stockholm där styrelsen har varit representerad. Vi hoppas på vår nya
hemsida!

Kontakt med myndigheter
Efter januariöverenskommelsen då det beslutades om lärarassistenter, så blev vår skrivelse
återigen aktuell. Skrivelsen uppdaterades och skrevs till vissa delar om. Den publicerades i
höstens LMNT-nytt. Den skickades till Anna Ekström i oktober. Till dags dato har vi inte fått
något svar.

EUSO
Suheyla Demir har även i år varit vår representant i styrgruppen för European Union Science
Olympiad.

Bodil Nilsson
Ordförande

