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Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
 
 
Närvarande: 
Göran	  Folkestad,	  ordförande	  	  
Karin	  Johansson,	  vice	  ordförande	  	  
Anna	  Houmann,	  ledamot	  (lärare)	  	  
Eva	  Sæther,	  ledamot	  (lärare)	  	  
Henrik	  Frisk,	  ersättare	  (lärare)	  närvarande	  tom	  §8	  
Håkan	  Lundström,	  ersättare	  (lärare)	  
Sven	  Bjerstedt,	  ledamot	  (doktorand)	  
Lia	  Lonnert,	  ledamot	  (doktorand)	  	  
Karl	  Asp,	  ersättare	  (doktorand)	  
Sara	  Wilén,	  ersättare	  (doktorand)	  närvarande	  tom	  §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 Henrik Frisk. Sven Bjerstedt är justeringsperson från och med §9. 
 
§3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med förändringen att §10 ströks eftersom inga övriga frågor anmäldes. 
 
§4. Föregående mötes protokoll (2013-12-11). 
Föregående mötes protokoll (2013-12-11) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5. Information och skrivelser 
a) Håkan Lundström informerade om den enkät för forskningsinfrastruktur som LU initierat. 
Diskussioner fördes om hur verksamhet på MHM och inom konstnärliga fakulteten kan ses som 
forskningsinfrastruktur.  
 
b) Eva Sæther och Lia Lonnert rapporterade från Kommittén för utbildning på forskarnivå samt 
den arbetsgrupp som tillsatts för en gemensam strategisk plan för forskarutbildning på LU. FUN 
beslutade om att rapport från dessa möten skall vara en stående punkt på FUN. 
 
c) Karin Johansson informerade om att alla ASP skall revideras på konstnärliga fakulteten. De 
reviderade allmänna studieplanerna skall lämnas till fakultetsnämnden 17 april.  
 
d) Karin Johansson, Eva Sæther, Sven Bjerstedt och Sara Wilén rapporterade från 
fakultetsnämndens möte. Diskussioner fördes om det problematiska med olika mallar för ISP. 
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e) Göran Folkestad meddelade att Ann-Charlotte Carlén uppgivit att inget arvode utgår för 
doktorander för medverkan i nämnder och styrelser.  
 
§6. Utfall av driftsbudgetar 2013 i Musikpedagogik och Musik. 
Lia Lonnert meddelade att driftsbudgeten för Musikpedagogik år 2013 resulterade i - 43.736.64. 
Karin Johansson meddelade att inget överskott finns från driftsbudgeten i Musik för 2013. 
 
§7. Budgetläge för 2014. 
Göran Folkestad meddelade att budgeten för Musikpedagogik för 2014 inte kommer att täcka den 
verksamhet som är planerad. I första hand bör då kärnverksamheten i form av 
avhandlingsseminarier och disputationer prioriteras. Ett annat prioriterat område är att 
doktorander kan delta i konferenser där de fått paper antagna. Karin Johansson meddelade att 
budgeten i Musik inte har ekonomiska svårigheter detta år eftersom doktorander inom 
forskarskolan fått ekonomiskt tillskott på 10 000 sek samt att alla doktorander fått ett tillskott på 
55 000 sek var för kostnader specifikt för konstnärliga projekt inom forskarutbildningen. 
Diskussioner fördes om den nuvarande ekonomiska obalansen för forskarutbildningarna, 
fördelning av forskningsmedel inom institutionen och fakulteten samt fördelar med en jämnare 
genomströmning av doktorander. Det beslutades att FUN på sammanträdet den 7 maj 2014 skall 
diskutera forskarutbildningarnas ekonomiska möjligheter att upprätthålla en god kvalitet. 
 
§8. Rapport från arbetsgruppen om FUNs organisation och arbetsuppgifter 
Göran Folkestad rapporterade från den av IS tillsatta arbetsgruppen gällande FUNs organisation 
och arbetsuppgifter. Arbetsgruppen har föreslagit att FUN i första hand skall vara ett beredande 
organ i forskningsutbildningsfrågor och en utbildningsnämnd underställd IS. FUN kommer 
endast ha ansvar för driftsbudget. Ledamöterna skall väljas på tre år.  
 
§9. Planering av framtida doktorandanställningar 
Under hösten kommer en doktorandanställning i Musik och en doktorandanställning i 
Musikpedagogik kunna utlysas. Diskussion fördes om möjliga gemensamma delar i 
utbildningarna.  
 
§10.  Övriga frågor 
Frågan ströks från dagordningen. 
 
§11.  Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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