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Närvarande 
 

Ledamöter  

Ann-Charlotte Carlén Prefekt / ordförande  
Maria Becker-Gruvstedt Lärare  
Björn-Tryggve Johansson Lärare  
Britta Johansson Lärare  
Cecilia Kjelldén Lärare  
Håkan Rydin Lärare  
Ann-Krestin Vernersson Lärare  
Ove Torstensson TA representant  
Sara Wilén 
 

Doktorand  

Frånvarande 
Studeranderepresentant 
 
Övriga närvarande 
Lena Arstam, sekreterare 
Johan Jeppsson, skyddsombud 
Annette Bennvid, ekonom 
Staffam Storm, prodekan 

 
 

 

 
§ Ärende Information/beslut 
1 Mötets öppnande och dagordningen 

 
Ann-Charlotte Carlén nytillträdd prefekt pre-
senterar sig och öppnar mötet.  
 
Dagordningen godkänns med tillägg av två 
övriga punkter:  
- Information om kontakt med Musikerhälsan  
- Uppföljning av ärende från 20130320 om 

Universitetskursen IT och Musik 8 hp.  
 

2 Val av justeringsperson 
 

Björn-Tryggve Johansson utses att jämte ordfö-
randen justera dagens protokoll. 
 

3 Föregående IS protokoll 20130522 
 
Protokoll från Utbildningsnämnderna (UN) för 
Musiker/Kyrkomusikerutbildningen 2013-05-
29 och 2013-09-11. Inget möte i juni. 
 
Protokoll från UN för Musiklärarutbildningen 
från 2013-05-29, 2013-06-12 o 2013-09-11. 
 
Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
(FUN) möte 2013-05-29 

Protokollen läggs till handlingarna 
 
 
 

PROTOKOLL  
2013-10-02, kl 15-17.45 
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4 MEDDELANDEN 

 
• Sammanträdesdatum bifogad i kallelsen 

och utskickad till all personal.  
 
 

• Musikhögskolans bidrag till strategisk 
plan för Konstnärliga Fakulteten, bilaga i 
kallelsen. 

 
 

• Ekonomi - lägesrapport.  
Annette Bennvid föredragande 

 
 

• Ny lokalisering av Musikhögskolan.  
Staffan Storm och Ann-Charlotte Carlén 
föredragande 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Rapport om UKÄ-utvärderingen.  

Staffan Storm föredragande 
 

 
 

• Sten K Johnsons donation. 
Staffan Storm föredragande 

 
 
 
 

• Anställning av professor/lektor för 
Konstnärliga Forskningen utlyses.  

 
 

• Information från LU´s utbildnings-
nämnd.  
Staffan Storm föredragande 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Alla ärenden ska gå via beredningsgruppen och 
lämnas in två veckor före mötesdag för bered-
ning. 
 
Slutliga förslaget till strategisk plan kommer att 
remitteras till institutionen för synpunkter. 
Musikhögskolan ska därefter arbeta fram en 
egen plan. 
 
Annette Bennvid föredrog halvårsbokslut 2013 
och redogjorde för prognosen resterande del av 
året. Budgeten för 2014 ska vara klar 6/12.  
 
En arbetsgrupp bestående av Ann-Charlotte 
Carlén, prefekt, Staffan Storm, prodekan, Sven 
Hamberg, projektledare, arbetar tillsammans 
med LU bygg och berörda, med fortsatt utred-
ning av en nylokalisering.  Skisser och material 
kommer att presenteras vid personaldagen 
24/10. Ann-Charlotte Carlén kommer i sam-
band med det ha dialog med Studentkåren. 
Institutionsstyrelsen är positiv till fortsatt ut-
redning av förslaget och önskar information om 
de ekonomiska konsekvenserna. 
 
En arbetsgrupp för självvärderingen är sam-
mansatt. Gruppen består av Hans Hellsten, 
Anna Cronberg, Berth Lideberg, Staffan Storm 
samt referenspersoner som knyts till arbetet.  
 
Sten K Johnsons donation om 1 miljon SEK 
fördelas till projekt för orkesterturné, gästlärare 
inom jazzområdet, visprojekt med studenter 
från folkmusik/världsmusikområdet samt turné 
med kammarmusikalisk inriktning.  
 
Annonsering kommer att ske i oktober. Anställ-
ningen läggs in i budgeten för MU/KY nästa år. 
 
 
- MOOC´s = Massive Open Online Cour-

ses. Pär Moberg deltar i en referensgrupp 
vid LU för fakultetens räkning. 

- Önskemål om utökat samarbete med regio-
nens folkhögskolor. 

- Övergångsbestämmelser för examina. 
- Information om lagförslaget gällande uni-

versitetsstiftelser. 
- Likabehandlingsplan snart klar 
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• Ombyggnationerna på Musikhögskolan. 
Information om ekonomin.  

 
 
 

• Personalförändringar i Serviceenheten/ 
Receptionen och Teknikavdelningen 
p.g.a. sjukledigheter, pensioneringar och 
föräldraledighet.  

 
 
 
 
 
 

 

Ann-Charlotte Carlén informerade om de om-
byggnationer och förändringar som gjorts i 
samband med utflyttning av X100-korridoren, 
samt de ekonomiska konsekvenserna. 
 
Emelie Sundström vikarierar fn i Receptionen. 
På Tekniken utlyses en anställning om högst 
100% som enhetsledare inom IT då Jan Jo-
hansson går i delpension 2014. På Serviceenhe-
ten utlyses en anställning på 100% som enhets-
ledare efter Mats Lindstrand som går i pension 
före sommaren. Håkan Rydin ser gärna att 
Serviceenheten och Teknikavdelningen slås 
samman till en enhet. Diskussioner och utred-
ning har gjorts men en sammanslagning är inte 
dagsläget inte aktuell. IS ser gärna att formule-
ringarna i utlysningarna möjliggör en framtida 
sammanslagning. 
 

5 Ärende 1: Förslag på nya suppleanter till Ut-
bildningsnämnden för musiker- och kyrkomusi-
kerutbildningarna; Samuli Örnströmer och Da-
niel Hjorth. Tidigare suppleanter, Cecilia Kjell-
dén och Magnus Lindén är nu ordinarie ledamö-
ter. (Se MU/KY UN protokoll från 2013-09-11 
i bilaga) 
 

Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 

6 Ärende 2: Ansökan från Lars Andersson om 
befordran till lektor behandlades vid Utbild-
ningsnämnden för Musiklärarutbildningens 
sammanträde. (Se protokoll från 2013-09-11 i 
bilaga).  

Vid mötet presenterades ett förtydligande av 
UNs beslut. Institutionsstyrelsen beslutar enligt 
förslag och ansökan om befordran kan lämnas 
vidare för behandling i Tjänsteförslagsnämn-
den. 
 

7 Jämlikhet.  På initiativ från studentkåren önskar man bilda 
en jämlikhetsarbetsgrupp, ett lokalt komple-
ment på MHM till Jämlikhetsnämnden på 
Konstnärliga fakulteten. Sammansättningen ska 
vara studenter och anställda vid Musikhögsko-
lan. IS stödjer bildandet av jämlikhetsarbets-
gruppen. Ove Torstensson får i uppdrag att 
informera alla via mail. Intresse av att ingå i 
gruppen kan meddelas studentkåren, därefter 
kan gruppen formeras av Studentkåren.  
 

8 Övrig frågor 
 
Uppföljning av ärende från 20130320 om Uni-
versitetskursen IT och Musik 8 hp.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Bordläggning.  
- Utbildningsnämnden för musiklärarutbild-

ningen uppmanades bevaka att examination 
genomfördes så snart som möjligt och öns-
kar en återrapportering till IS. 
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Kontakt med Student-/musikerhälsan 

 
Bordläggning 
- Uppföljning av ärende från 2013-05-22 

där prefekten (Staffan Storm) skulle ta upp 
en förutsättningslös diskussion med Karin 
Engquist om möjligheten att återuppta sam-
arbetet med Musikerhälsan i höst. Rapport 
på nästa IS. 

 
 
För protokollet      
 
 
   
Lena Arstam, sekreterare         
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann-Charlotte Carlén, ordförande         Björn-Tryggve Johansson 
 
 
 


