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Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
 
Närvarande: 
Göran Folkestad, ordförande 
Karin Johansson, vice ordförande  
Anna Houmann, ledamot (lärare) 
Håkan Lundström, ledamot (lärare) 
Eva Sæther, ledamot (lärare) 
Camilla Jonasson, ledamot (doktorand), justeringsperson 
Markus Tullberg, ledamot (doktorand), mötessekreterare 
Sverker Zadig, ledamot (doktorand) 
David Johnson, ersättare (doktorand) 
Adriana Di Lorenzo Tillberg, ersättare (doktorand) 
Ann-Charlotte Carlén, adjungerad ledamot, prefekt 
 
 
§1. Mötets öppnande. 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Val av justeringsperson och mötessekreterare: 
a) Till sekreterare valdes Markus Tullberg. 
b) Till justeringsperson valdes Camilla Jonasson. 
 
§3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes.  
 
§4. Föregående mötes protokoll (2015-09-23) 
Föregående mötes protokoll (2015-09-23) godkändes och lades till handlingarna med tillägget att 
punkt 7b tas upp för förtydligande vid dagens möte. 
 
§5. Information och skrivelser 
a) Eva Sæther informerade om Introduktionskurs 1: att vara doktorand 7,5hp. Kursplanen är 

beslutad. Den är schemalagd till onsdagar eller torsdagar under februari till april under VT-
16.  
 

b) Karin Johansson informerar om (i) introduktionskurs 1: Översikt över fältet konstnärlig 
forskning i musik 7,5hp samt (ii) metodutveckling i konstnärlig forskning 7,5hp.  

 
c) FUNs uppdrag beslut i IS p g a ny delegationsordning. 

Lotta Carlén presenterar förändringarna i delegationsordningen. Hon redogör även för 
konstnärliga fakultetsrådets (KFR) uppgifter. Delegationsordningen kommer att finnas 
tillgänglig på fakultetens hemsida inom kort. 
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d) Lotta Carlén informerar om regler för handledningsresurs. Sammanlagda resursen för de fyra 

årens handledning är 340 timmar för huvudhandledare och 204 timmar för biträdande 
handledare. Lotta presenterar en idé om hur handledningsresursen kan fördelas vid annat än 
vid studier på helfart. Enligt hennes förslag blir resursen något mer generös för de som inte 
studerar på heltid. Detta medför förändringar i handledarnas arbetstid. Om handledningstiden 
tar slut innan studietiden är över finns möjligheten till en dialog kring utökning av detta 
utifrån möjligheter i budgeten. Ansvaret för att hålla reda på resursen ligger hos handledaren. 
Anställda vid musikhögskolan ska i första hand anlitas som handledare. Vid val av annan 
handledare behöver musikhögskolan betala både lön och OH-kostnader. Beslut om 
interndebitering när man använder en handledare från en annan institution inom fakulteten 
har fattats av Dekan. Detta utgör ett ekonomiskt hinder till anlitandet av externa handledare. 
En möjlig lösning är om handledaren kan göra det inom sin tjänst vid sin heminstitution, 
samtidigt som någon vid Musikhögskolan gör motsvarande gentjänst.  

 
e) Den nya mallen för individuell studieplan är nu beslutad och i bruk. 
 
f) Karin Johansson och Göran Folkestad rapporterade från konstnärliga fakultetsrådet (KFR). 

Christian Skovbjerg-Jenson och Kent Olofsson vid IAC upprättar ett dokument som reglerar 
relationen mellan institutionerna och IAC. Man arbetar även på ett system för digital bokning 
av lokalerna. Det finns möjlighet till både korttids- och långtidsbokning för längre projekt. 
Introduktion till IAC ska hållas två gånger per år varefter man får passerkort till lokalerna 
och ”körkort” till inspelningsstudion. Doktoranderna behöver alltså inte ha ett projekt på IAC 
för att komma dit och arbeta. Kurs för alla doktorander vid fakulteten kommer att ges under 
hösten-16. En kursplanegrupp för detta bestående av ämnesföreträdarna och Christian 
Skovbjerg-Jenson, Margot Edström och Kent Olofsson från IAC har tillsats av KFR 

 
g) Karin Johansson rapporterade från den nationella konferensen angående examensarbete för 

musikerutbildningarna.  
 

h) Karin Johansson presenterade forskningsprojektet ”Konstnär eller forskare” som har fått stöd 
av riksbanken.  

 
i) Boken Acts of creation finns nu tillgänglig. Anna Houmann föreslår iordningställandet av ett 

bokpaket att ta med sig när man representerar Musikhögskolan. 
 

j) Lotta Carlén gav en rapport från BRIK-konferensen 17-18 november på IAC som behandlat 
breddat deltagande och breddad rekrytering. Inte så mycket har hänt på detta område sedan 
tjugo år tillbaka. Exempelvis dominerar män fortfarande ingenjörsutbildningar och kvinnor 
sjuksköterskeutbildningar. En förändring är att färre pojkar går vidare till gymnasium och 
universitet. Lotta lyfter problemet med flyktingar som vill studera vidare utan att kunna 
styrka sin bakgrund. Hon efterlyser ett regelverk från universitetet centralt. 

 
k) Lotta Carlén behöver mer information kring hur vi vill medverka under 350-års jubileet för 

att kunna ordna med finansiering från donatorer. Utöver möjligheten att medverka vid någon 
av de befintliga vetenskapsveckorna vid LU ska musikhögskolan även ordna en egen 
vetenskapsvecka under v. 20 2017. Karin Johansson föreslår att man då kan presentera de 
forskningsprojekt som görs på musikhögskolan. 
Samtliga forskare, handledare och doktorander uppmanas att skriva in sina förslag i ett 

dokument i google-drive via följande länk: 
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https://docs.google.com/document/d/1PSM2ibY7qytYCcQ8ROPoSvou4qPXh__IqUCVo9a5eP8/
edit?usp=sharing_eid&invite=CIP7k48E&ts=564ca2e5 

Möte kring detta hålls 12/1 kl 14 2016. Då sker ett urval av idéerna. 
 

l ) Eva Sæther informerar om den kommande konferensen om musikforskning i Växjö. Den 
kommer att innefatta all typ av aktuell musikforskning i Sverige och en doktoranddag. 
Call for papers skickas ut 1/12. 

 
§6. Karin Johansson informerar om den beslutade kursplanen för läskursen musik och genus. 
 
§7. Diskussion/korrigering av beslut 2015-09-23 § 7b gällande sammanträdesspråk i FUN 
 

Förtydligande av beslut från tidigare möte (2015-09-23,§7b): 
Svenska är myndighetsspråket vid Lunds universitet och därför det språk som sammanträden 
vid beslutande organ såsom FUN ska föras på. Detsamma gäller kallelser, protokoll och 
handlingar som utgör underlag för beslut; något krav att dessa översätts om de i original 
föreligger på svenska finns inte.  
Detta utesluter dock inte att delar av detta översätts till engelska om någon frivilligt, och utan 
ersättning, vill ta på sig uppgiften.  
Denna princip kommer att även fortsättningsvis tillämpas vid FUN: kallelser, dagordningar 
och protokoll skrivs på svenska.  
Däremot är det inget som hindrar att någon frivilligt översätter dessa, med det förbehållet att 
det är de svenska originalen som ligger till grund för besluten, protokollen och tolkningen av 
dessa. 

 
§8. Mötets avslutande. 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:      
 
 
 
 
Markus Tullberg 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Göran Folkestad Camilla Jonasson     
Ordförande  Justeringsperson  


