
M1 är nätverket för dig som arbetar med musik för  

personer med funktionsnedsättning. 

 

M1 är nätverket för dig som vill knyta kontakter med 

andra som arbetar med musik för personer med  

funktionsnedsättning.  

 

M1 är nätverket för dig som vill delta på föreläsningar 

och erfarenhetsutbyten tillsammans med andra som 

arbetar med musik för personer med  

funktionsnedsättning.  

 

M1 är nätverket för dig som vill få information om 

olika konserter, arrangemang, musiktävlingar från  

andra som arbetar med musik för personer med  

funktionsnedsättning. 

 

 

 

För mer information om  

Musiknät1 kontakta: 

 

Niclas Eriksson, ordforande@foms.se 

 

Telefon 0733-739537 

 

 

 

Nätverket för dig som arbetar med musik för  
personer med funktionsnedsättning 

 

FOMS är en rikstäckande yrkes- och intresseförening 
som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för 
fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktions-
nedsättning. Musiknät1 är en del av FOMS. www.foms.se/musik 



 

 

Musiknät1, M1, är bland annat till för dig som 

vill veta mer om musikverksamheter för  

personer med funktionsnedsättning eller  

som vill komma i kontakt med personer som  

arbetar med musik för personer med  

funktionsnedsättning. 

 

M1 arrangerar erfarenhetsutbyten, föreläsningar 

och konserter.  

 

Bland annat har M1 haft erfarenhetsutbyte på 

Finlandskryssningen ”Häng me på party” under 

flera år.  

Under Popstockfestivalen i Stockholm  

anordnades föreläsningar.  

Flera av musikgrupperna i landet har kontakt 

och gör studie– och konsertbesök hos varandra.  

 

 

 

 

 

 
 

Vill du att din musikverksamhet för personer 

med funktionsnedsättning ska finnas med i  

listan över de band och verksamheter som finns 

i landet så maila bandnamn eller verksamhets-

namn, kontaktnamn, kontaktmail 

och telefonnummer samt webbadress till: 

ordforande@foms.se 

 

Utifrån den listan bygger vi M1.  

Flera band och verksamheter är redan med i 

nätverket men vi vill bli fler. 

 

FOMS är föreningen bakom Musiknät1 som gör 

att vi kan ägna oss arbetet med musik för  

personer med funktionsnedsättning och inte 

bara åt det föreningstekniska som är nödvändigt 

för att en förening ska fungera.  

 

FOMS ger bidrag till Musiknät1s olika  

arrangemang.  

 

Besök gärna www.foms.se/musik 

 

 


