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Forskarutbildningsnämnden (FUN)    
 
 
Närvarande: 
Göran Folkestad, ordförande  
Karin Johansson, vice ordförande  
Anna Houmann, ledamot (lärare)  
Eva Sæther, ledamot (lärare)  
Lia Lonnert, ledamot (doktorand)  
Pia Bygdéus, ersättare (doktorand)  
Karl Asp, ersättare (doktorand) 
Sara Wilén, ersättare (doktorand) närvarande mellan §5 och §7 
Sverker Zadig, ersättare (doktorand)  
Lars Andersson, utbildningsledare ML (närvaro- och yttranderätt) 
 
 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Val justeringsperson. 
Till justeringsperson valdes Anna Houmann 
 
§3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter att tre frågor lades till gällande Öppet Hus, hemsidan och 
konferensresor under Övriga frågor. 
 
§4. Föregående mötes protokoll (2013-05-29). 
Föregående mötes protokoll (2013-05-29) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5. Information och skrivelser 
a) Göran Folkestad presenterade Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 
samt Antagningsordning för utbildning på forskarnivå som antagits i universitetsstyrelsen 2013-
06-13 samt 2013-06-15.  
 
b) Karin Johansson informerade om arbetet med den strategiska planen för fakulteten.  
 
c) Göran Folkestad informerade om arbetet med ny delegationsordning på konstnärliga 
fakulteten.  
 
d) Göran Folkestad informerade om rapporterande om doktoranders aktivitet. Information 
kommer att skickas ut till doktorander. 
 
e) Lia Lonnert informerade om att prefekt Ann-Charlotte Carlén meddelat att deltagande i FUN 
inte kommer att berättiga till ersättning. 
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f) Lia Lonnert informerade om att av driftsbudgeten i musikpedagogik för 2013 återstår 34631.86 
SEK den 15 september 2013. 
 
g) Lia Lonnert informerade om Förlängning av anställning som doktorand och utbildningsbidrag 
p.g.a. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation i 
universitetsorgan vid Lunds universitet.  
 
§6. Information om allmänna studieplanerna. 
Karin Johansson informerade om arbetet med de nya studieplanerna där förändringar under 
hösten skall göras enligt de nya föreskrifterna för utbildning på forskarnivå.  
 
§7. Diskussion och information om masterkurser. 
Eva Sæther och Anna Houmann informerade om läget för masterutbildningarna i 
musikpedagogik. FUN ger i uppdrag till Anna Houmann, Eva Sæther och Tommy Lindskog att ta 
fram olika förslag på hur masterutbildningarna kan organiseras i framtiden. Diskussioner förs om 
rekrytering och mål med utbildningen. 
 
§8. Summering av synpunkter på de nya lokalerna och arbetsplatserna. 
Göran Folkestad och Karin Johansson rapporterade om att diskussioner förts för musik och 
musikpedagogik separat samt att ett möte med prefekt Ann-Charlotte Carlén gällande de nya 
lokalerna ägt rum. Lösningar av praktiska problem gällande de nya lokalerna pågår. 
 
§9. Övriga frågor 
a) Anna Houmann informerade om arbetet med Öppet Hus där forskningsavdelningen skall 
medverka och skall synas som en integrerad del i verksamheten.  
 
b) Sverker Zadig påpekade att hemsidan inte har uppdaterad information. Lia Lonnert får i 
uppdrag att sammanställa och ändra till aktuell information. Eva Sæther visade en lösning där 
presentationen kan kopplas direkt till LUP, denna lösning är möjlig att genomföra när den nya 
hemsidan införts på musikhögskolan. 
 
c) Eva Sæther lyfte frågan om finansiering av konferensresor till 2014. Göran Folkestad skall 
göra en sammanställning av resor inför äskande av medel inför 2014. 
 
 
§10.  Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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