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NÄRVARANDE 
 

Ordinarie ledamöter  

Staffan Storm  prefekt/ordförande  
Britta Johansson Lärarrepresentant  
Håkan Rydin Lärarrepresentant  
Maria Becker Gruvstedt Lärarrepresentant  
Ann-Krestin Vernersson Lärarrepresentant  
Cecilia Kjelldén Lärarrepresentant  
Pia Bygdéus Doktorand  
Johanna Persson Studeranderepresentant  
Ove Torstensson  Representant för TA-personal  
 
Övriga: 
Ewa Stolth Minarik, ekonom 
Annette Bennvid, ekonom 
Joakim Nilsson, utbildningschef 
Lena Arstam, sekreterare 
 
Frånvarande: 
En lärarrepresentant 
 

 
 
 
 

 

 
 

§ Ärende Beslut 
 

1 Mötets öppnande och dagordningen 
 

Dagordningen godkänns. 
 

2 Val av justerare 
 

Håkan Rydin utses att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

3 Föregående IS protokoll 
 
Protokoll från utbildningsnämnderna (UN) för 
Musiklärarutbildningen (2011-12-12 och 2012-
01-25) samt från Musiker och kyrkomusikerut-
bildningarna (2011-12-12) 
 
Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
(FUN) 2012-02-29 delades ut vid mötet. Dessa 
protokoll kommer att tillsändas ledamöter och 
suppleanter i likhet med UN-protokollen.  
 

Läggs till handlingarna 
 

Läggs till handlingarna 

 

PROTOKOLL  
2012-03-21, kl 15.00-17.00 
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4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

Uppföljning av Bokslut 2011. Bilagor utdelade. 
Föredragande: Ewa Stolth Minarik och Annette 
Bennvid 
 
Rapport 2010:22 – Högskoleverkets system för 
kvalitetsutvärdering 2011-2014. (Bilaga i kallel-
sen). HSVs kvalitetsutvärdering avser konstnär-
liga utbildningar. Endast resultatet, dvs själv-
ständiga arbetet ska utvärderas. Till det ska en 
studentenkät, en alumnienkät samt en självvär-
dering läggas till. Inga platsbesök kommer att 
göras. Arbete pågår med att få fram riktlinjer för 
innehåll och examination av det självständiga 
arbetet vid Musikerutbildningen. En pilotstudie 
mellan de olika Musikhögskolorna ska göras. 
Föredragande: Joakim Nilsson 
 
Skrivelse från Studentkåren: ”Den fysiska och 
psykiska arbetsmiljön i övningsrummen på Mu-
sikhögskolan i Mamö”. (Bilaga i kallelsen). En 
åtgärdsplan är påbörjad tillsammans med pre-
fekten och Mats Lindstrand på Serviceenheten. 
Flera av åtgärderna ligger redan inom eller kan 
finansieras genom omfördelningar i invester-
ingsplanen. 
Diskussion om arbetsmiljön generellt vid 
MHM. Vikten av att vårda den inredning vi har 
betonades, likaså att det är vårt gemensamma 
ansvar. Dessutom måste stöld av utrustning och 
materiel motverkas och anmälas. Studenternas 
psykosociala frågor kan diskuteras på gemensam 
lektion men också utanför lektionstid – ”annat 
arbete”. Konstaterades att skolan är en arbets-
plats både för lärare och också för studenter. 
 
Påminnelse om enkät om arbetsklimatet som 
skickats via mail från Lunds Universitet. Svars-
frekvensen hitintills är låg. 
 
Personal- och studentdag 17 feb 2012 med 
brandskyddsutbildning och om andra säkerhets-
frågor vid MHM. (Bilaga i kallelsen)  
Som ett resultat av dagen meddelades att: 

- ny belysning sätts upp längs fasaderna 
vid huvudentrén och längs cykelvägen 

- det blir nya bevakningsrutiner. Säker-
hetsvakt patrullerar enligt varierande 
schema på MHM 

- nya kortläsare är beställda och ska instal-
leras så entréutrymmet kan låsas efter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Självvärderingen kommer att remitteras 
till IS.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IS stödjer och uppmuntrar arbetet för en 
bättre arbetsmiljö i övningsrummen. 
Ärendet följs upp vid ett kommande möte. 
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kontorstid eller vid publika arrange-
mang 

- ny ytterdörr med panikregel ska installe-
ras 

- det beställda nya brandlarmsystemet hål-
ler nu på att installeras 

 
Rockutbildningens 20-års jubileum 9 feb 2012 
samlade många alumni. (Bilaga i kallelsen) 
 
Malmö International String Festival 23-25 mars 
2012 (Bilaga i kallelsen) 

 
5 Ärende 1: Prefektkansli framöver. Organisa-

tionsgruppen har haft sitt första möte 28 feb 
2012. (Bilagor i kallelsen) 
 

Institutionsstyrelsen stöder enhälligt försla-
get att inrätta två halvtidsuppdrag, dels 
som administrativ chef, dels som utbild-
ningschef från 1 juli 2012. Medel är avsatta 
i Musikhögskolans budget 2012. 
Institutionsstyrelsen stödjer också förslag 
om ställföreträdande prefekt från 1 juli. 
 
 

6 Val av vice ordförande 
 

Håkan Rydin utses till vice ordförande i 
Institutionsstyrelsen. 
 

9 Jämlikhet.  
Studenter från Musikhögskolans har deltagit i 
konserter i Malmö och Eslöv med anledning av 
Internationella kvinnodagen 8 mars. 
 

 
 

10 Mötet avslutas 
 

 

 
För protokollet  
  
  
Lena Arstam, sekreterare   
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Staffan Storm, ordförande   Håkan Rydin 
 


