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Hej!	  
	  
För	  några	  månader	  sedan	  fick	  du	  årets	  upplaga	  av	  Kyrkomusikernas	  Riksförbunds	  
”Årsbok	  med	  matrikel”	  i	  brevlådan.	  Den	  är	  resultatet	  av	  ett	  omfattande	  arbete,	  inte	  
minst	  för	  Erik	  som	  har	  hand	  om	  registret.	  I	  år	  har	  vi	  fått	  väldigt	  lite	  samtal	  om	  
felaktigheter	  i	  boken.	  Det	  är	  roligt	  att	  kunna	  presentera	  ett	  material	  som,	  åtminstone	  i	  
tryckögonblicket,	  har	  hög	  andel	  korrekta	  uppgifter.	  Men	  tyvärr	  blir	  en	  del	  ändå	  fel.	  Det	  
är	  alltid	  lika	  trist	  för	  den	  det	  drabbar.	  För	  att	  ytterligare	  höja	  kvaliteten	  har	  vi	  nu	  
beslutat	  följande:	  
	  

1. Det	  är	  Du	  själv	  som	  ansvarar	  för	  att	  rätt	  uppgifter	  finns	  i	  registret.	  Så	  fort	  något	  
ändras	  ska	  du	  gå	  in	  på	  www.kmr.se	  och	  meddela	  de	  nya	  uppgifterna	  när	  du	  
flyttar,	  byter	  tjänst,	  får	  nytt	  telefonnummer	  eller	  annat.	  

2. Kontraktsombudet	  kommer	  fortfarande	  att	  få	  se	  en	  översikt	  innan	  matrikeln	  går	  
till	  tryck	  men	  det	  är	  Ditt	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  uppgifterna	  då	  är	  korrekta.	  

3. Tänk	  också	  på	  att	  om	  du	  byter	  tjänst	  och	  börjar	  arbeta	  inom	  en	  annan	  kommuns	  
gränser	  måste	  du	  meddela	  Lärarförbundet	  att	  du	  har	  bytt	  lokalavdelning.	  Det	  är	  
viktigt	  ur	  förhandlingssynpunkt	  (löner	  och	  annat)	  att	  Du	  finns	  i	  den	  
lokalavdelning	  där	  din	  arbetsgivare	  hör	  hemma	  geografiskt.	  

	  
Ta	  nu	  en	  titt	  i	  matrikeln.	  Om	  något	  inte	  stämmer	  meddelar	  du	  det	  via	  formuläret	  på	  
www.kmr.se	  .	  Vilken	  lokalavdelning	  du	  står	  i	  kan	  du	  se	  om	  du	  loggar	  in	  på	  
www.lararforbundet.se	  och	  där	  kan	  du	  också	  göra	  ändringar	  till	  Lärarförbundets	  
register	  om	  det	  behövs.	  T	  ex	  lägga	  in	  Din	  aktuella	  lön.	  
	  
Tack	  för	  att	  Du	  hjälper	  till	  att	  höja	  kvaliteten	  ytterligare	  på	  vår	  matrikel!	  
	  
Hälsningar	  
Ingela	  Sjögren	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  


