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Närvarande ledamöter: 
Daniel Hjorth 
Mattias Hjorth 
Ann-Sofi Härstedt 
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Samuli Örnströmer 

Övriga: 
Ola Elleström 
Lars Härstedt Salmonson 
Berth Lideberg 

Lärare 
Ordförande 
Lärare 
Lärare 
Lärare 

Mötessekreterare 
Utbildningschef, föredragande 
Utbildningschef, föredragande 

Nr Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut etc. 
§ 
1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

2 J usteringsperson. Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes enligt utskick. 

4 Föregående protokoll Musiker- och Protokollet lades till handlingarna. 
kyrkomusikerutbildningarnas 
utbildningsnämnd (21/10). 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen Protokollet lades till handlingarna. 
(21/10). 

6 Föregående protokoll från Nämnden för Protokollet lades till handlingarna. 
Jämlikhet, mångfald och likabehandling (14/10) 

7 Ärende 1: Utbildningscheferna redogör för bakgrund, 
Budget 2021 upplägg och definitioner. I budgeten för 2021 

föreslås MU/KY få ett något ökat antal 
"konstnärliga prislappar" jämfört med 2020. Detta 
bidrar till att få en budget för grundutbildning i 
balans. 

Budget för fakultetsmedel beräknas dock få ett 
mindre underskott för 2021. 

Beslut: 
UN tillstyrker förslaget till budget men uttrycker 
med bestämdhet vikten av uppföljning av den 
problematik som uppstår till följd av fakultetens 
beräkningsmodell anno 2019 som slår extra hårt 
mot MU/KY-utbildningarna. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 



10 Information/meddelanden/diskussion 

- Juryinstruktioner, MUSIKHT2 l Juryinstruktioner, MUSIKHT21 
- Stipendier Med anledning av rådande situation kring Covid-19 

kan en justering/komplettering av juryinstruktioner 
behöva göras. Mer information ges vid senare 
tillfälle då det ännu är oklart exakt hur Covid 19- 
läget påverkar genomförandet av antagningsproven. 

Stipendier 
Stipendiefönstret för lokala stipendier KMA har 
stängt och mottagarna kommer få reda på det snart. 
Totalt 85 studenter vid MU/KY har sökt KMA- 
Stipendier under 2020. 

KMA nationella stipendieprov hölls på MHM i 
september, med glädjande nog fler sökande från 
MHM än förra året. 

1 1 Studeranderepresentanterna informerar - 

12 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. - 

13 Övriga ärenden - 

14 Mötets avslutande 
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