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Staffan Storm Prefekt / ordförande  
Maria Becker-Gruvstedt Lärare  
Björn-Tryggve Johansson Lärare  
Britta Johansson Lärare  
Cecilia Kjelldén Lärare  
Håkan Rydin Lärare  
Ann-Krestin Vernersson Lärare  
Hjalmar Høeg Rønningen Studerande  
 
Övriga: 
Ewa Stolth Minarik, ekonom 
Johan Jeppsson, skyddsombud 
Lena Arstam, sekreterare 
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Doktorander 
TA-representant 

 
 
 

 

 
§ Ärende Beslut 
1 Mötets öppnande och dagordningen 

 
Dagordningen godkänns  

2 Val av justeringsperson 
 

Håkan Rydin utses att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 

3 Föregående IS protokoll  
 
Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen bifogad i kallelsen 
 
Protokoll från utbildningsnämnden (UN) 
för Musikerutbildningen 2012-10-11 bifo-
gat i kallelsen, (2012-11-21 i föregående IS 
protokoll, decembermötet inställt).  
Musiklärarutbildningens UN-protokoll 
från 2012-12-10 bifogat i kallelsen. Vid 
mötet delades protokoll från UN/ML 
2013-01-23 ut. 
 

Justering av formulering i §6: ”Institutionsstyrelsen beslu-
tar att föreslå KU-nämnden att sänka professorsmedel 
enligt förslag”. Därefter läggs IS-protokollet till handling-
arna. 
 
 
 
 
 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

• Ekonomiskt bokslut 2012. Preli-
minärt utfall (Resultat och budget) 
utsänd med kallelsen. Det slutliga 
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bokslutet är något förändrat. Eko-
nomiskt utfall för jan-dec 2013 
presenterades vid mötet samt 
Kommentarer till Musikhögsko-
lans bokslut 2012. Bilagor 1-2           
 
Det konstateras att den ekonomis-
ka situationen vid Musikhögsko-
lan är allvarlig och att ett arbete 
pågår med att ta fram besparings-
förslag (se även §6). 
Styrelsen diskuterade bl a en fristå-
ende kurs på musiklärarutbild-
ningen för lärare som fått tjänste-
datorer, där få deltagare fullföljde 
kursen. Det bidrog till antalet 0-
poängare – medel för dessa dras nu 
tillbaka retroaktivt.  
För att komma i bättre ekonomisk 
balans ser nu utbildningarna över 
utbudet av kurser och program. 
Det är dock viktigt att inte antalet 
helårsprestationer sjunker fram-
över och Institutionsstyrelsen 
uppmanar utbildningarna att vara 
observanta på detta. 
 
I samarbete med Planeringsenhe-
ten vid LU görs nu en genomgång 
och analys av Konstnärliga fakulte-
tens ekonomiska situation.  
 

• Prefektkansliet. Lägesrapport. Två 
administrativa chefer är nu tillsat-
ta: Anna Cronberg och Lotta Car-
lén. Anställningsnämndens proto-
koll bifogat i kallelsen. Omfördel-
ning av arbetsuppgifter kommer 
att ske vid båda utbildningskansli-
erna. Lotta Carlén lämnar över fö-
reståndarskapet för Körcentrum 
Syd och vissa arbetsuppgifter.    
Joakim Nilsson vid MU/KY-
kansliet har fått en tjänst som 
kanslichef vid Linné-universitetet 
och kommer stegvis fram till ut-
gången av mars att lämna MHM. I 
och med detta får Berth Lideberg 
ett tillfälligt utökat uppdrag.  
 

• Alkohol och andra droger – Ge-
mensamma riktlinjer och rutinbe-
skrivning vid Lunds Universitet. 
Bilaga i kallelsen. 
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• Enkäten om arbetsmiljön vid 

Lunds Universitet har samman-
ställts i en rapport ”Vår arbets-
plats”. De delar som berör den 
Konstnärliga fakulteten kommer 
att presenteras vid lärardagen 
15/2. 
 

5 Ärende 1: Befordran Eva Saether. Bilaga i 
kallelsen.  
Sedan 2011 finns en ny befordringsord-
ning vid LU. Utbildningsnämnden för ML 
har berett ärendet och i protokoll 2013-01-
23 beslutat att det under rådande ekono-
miska läge inte finns utrymme för en pro-
fessur. 
Diskussion om hur MHM fortsatt kan 
säkerställa kvaliteten i utbildningarna un-
der ekonomiskt osäkra tider. 
 

Institutionsstyrelsen beslutar enligt utbildningsnämndens 
förslag. 

6 Ärende 2: Förslag om att utreda möjlighen 
att lämna X-100 korridoren av besparings-
skäl. 
 

Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslag. Det skulle 
kunna leda till en god besparing, då nuvarande hyreskost-
nad för X-100-korridoren är ca 900 tkr. 

7 Jämlikhet 
Informerades om en Fakultetsgemensam 
dag kring jämlikhetsfrågor 7/2 2013. 
 

 

8 Inga övriga ärenden 
 

 

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


