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Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
 
 
Närvarande: 
Göran	  Folkestad,	  ordförande	  	  
Karin	  Johansson,	  vice	  ordförande	  	  
Eva	  Sæther,	  ledamot	  (lärare)	  	  
Stefan	  Östersjö,	  ledamot	  (lärare)	  
Henrik	  Frisk,	  ersättare	  (lärare)	  	  
Sven	  Bjerstedt,	  ledamot	  (doktorand)	  
Lia	  Lonnert,	  ledamot	  (doktorand)	  	  
Pia	  Bygdéus,	  ersättare	  (doktorand)	  
Francisca	  Skoogh,	  ersättare	  (doktorand)	  
Sara	  Wilén,	  ersättare	  (doktorand)	  
Sverker	  Zadig,	  ersättare	  (doktorand)	  	  
Ann-Charlotte Carlén, prefekt 
 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Val justeringsperson. 
Till justeringsperson valdes Francisca Skoogh. 
 
§3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med en övrig fråga. 
 
§4. Föregående mötes protokoll (2014-02-26). 
Föregående mötes protokoll (2014-02-26) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5. Information och skrivelser 
a) Eva Sæther rapporterade från Kommittén för utbildning på forskarnivå om arbetet med ny 
individuell studieplan, och om rapporter om forskarutbildning (presenteras här under §5b och 
§5c). Det föreslogs att en arbetsgrupp bestående av Karin Johansson, Stefan Östersjö och Eva 
Sæther ska diskutera de presenterade rapporternas relevans för forskarutbildningarna på MHM.  
 
b) Eva Sæther informerade om rapporten Tracking Doctoral Candidates at Lund University av 
Hanne Schmidt. 
 
c) Lia Lonnert informerade om rapporten Ledning för kvalitet i forskarutbildningen som Maja 
Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson gjort på uppdrag av SUHF. 
 
d) Karin Johansson och Göran Folkestad presenterade de förslag på revideringar av Allmänna 
studieplaner i Musik och Musikpedagogik de i egenskap av ämnesföreträdare lämnat för beslut i 
KFN 22 maj 2014. 
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e) Lia Lonnert informerade om att arvode till opponenter på seminarium är: 	  
25%-‐seminarium:	  4.500:-‐	  	  
50%-‐seminarium:	  6.000:-‐	  
75%,	  90%	  eller	  slutseminarium:	  7.500:-‐	  
Licentiatseminarium:	  10.000:-‐	  
Doktorsdisputation:	  10.000:-‐.	  Kan	  vara	  mer	  vid	  speciella	  fall	  såsom	  vid	  anlitandet	  av	  
utländska	  opponenter.	  Detta	  arvode	  förhandlas	  och	  betalas	  av	  fakulteten.	  
 
f) Göran Folkestad informerade om att ny ordförande för NNMPF är Cecilia Ferm Thorgersen 
samt att kommande NNMPF-konferens Activism	  and	  music	  education hålls i Helsingfors vecka 
10+ datum. M-to mars. 
 
g) Karin Johansson informerade om dokumentet Key Concepts for AEC Members, no 1: Artistic 
Research, som publicerats av Association Européenne des Conservatoires, Académies de 
Musique et Musikhochschulen (AEC). 
 
h) Karin Johansson informerade om The Reflective Conservatoire Conference 2015 som kommer 
att hållas på Guildhall School of Music and Drama i London, Storbritannien, 26/2 – 1/3.  
 
§6. Budgetläge för 2014. 
Lia Lonnert meddelade att budgetläge för driftsbudgeten för Musikpedagogik är SEK 29.795.65 
samt att SEK 40.000 för kostnader till Svens disputation inkommit från fakulteten. Karin 
Johansson meddelade att budgeten i Musik kommer att struktureras om inför kommande läsår. 
Utöver fakultetsanslaget har Konstnärliga forskarskolan tilldelat varje doktorand som tillhör 
Konstnärliga forskarskolan ett personligt bidrag till konstnärlig produktion i samband med 
doktorandstudier och disputation, Detta bidrag är inte bundet till budgetåret utan följer 
doktoranden under hela doktorandperioden. 
 
§7. Doktorandrepresentation	  i	  styrelser	  och	  nämnder	  
Lia Lonnert presenterade doktorandrepresentation i styrelser och nämnder samt fördelningen av 
dessa positioner mellan doktoranderna. Ann-Charlotte Carlén beskrev arbetet med fakultetens nya 
organisation inför 2015.  
 
§8. Schema	  för	  höstterminen	  2014 
Göran Folkestad och Karin Johansson presenterade höstterminens schema. Högre seminariet 
kommer att vara gemensamt för Musik och Musikpedagogik. 
 
§9. FUN-‐sammanträden	  och	  organisation	  under	  kommande	  läsår 
FUN-nämnden kommer att ha fyra sammanträden på ordinarie mötestid under kommande läsår. 
Karin Johansson kommer under kommande läsår att vara ordförande i FUN och Göran Folkestad 
vice ordförande, båda i egenskap av ämnesföreträdare. Diskussioner fördes om FUNs framtida 
roll som beredande organ i den nya organisationen samt vilka av ledamöterna som blir kallade till 
möten. Doktoranderna skall lämna förslag på ordinarie ledamöter under hösten 2015. Det 
betonades att ordinarie ledamöter som inte kan närvara på FUN-sammanträde ansvarar för att 
kontakta suppleant.  
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§10. Distribution	  av	  publikationer	  från	  MHM. 
En diskussion fördes om att distribution av tryckta böcker från MHM inte fungerar. Karin 
Johansson påpekade att MHM har ett avtal med Adlibris. Ann-Charlotte Carlén beskrev de 
pågående diskussionerna om fakultetsgemensam distribution.  
 
§11. Övriga frågor 
Stefan Östersjö presenterade boken Spår av musik, Text och språk, tradition och innovation 
vilken är den senaste publikationen i serien ForMuLär (Forum för musikaliskt lärande). Stefan 
Östersjö har även varit redaktör för boken. 
 
 
§12. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras:  Justeras:     
 
 
 
 
 
 
Lia Lonnert  Göran Folkestad Francisca Skoogh    


