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NÄRVARANDE 
 

Ledamöter  

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  
Ove Torstensson TA representant  
Hjalmar Høeg Rønningen Studerande  
 
Övriga 
Johan Jeppsson, skyddsombud 
Annette Bennvid, ekonom t o m §5 
Ann-Charlotte Carlén, utbildnings-
ledare närvarande under §5 endast 
 

 
 
 

 

 
§ Ärende Beslut 
1 Mötets öppnande och dagordningen 

 
Dagordningen godkänns med tillägg av ett ärende 
om Studenthälsan. 
  

2 Val av justeringsperson 
 

Maria Becker-Gruvstedt utses att jämte ordföran-
den justera dagens protokoll. 
 

3 Föregående två IS protokoll  
 
Protokoll från Fakultetsstyrelsen 20130313. 
Bilaga 1 i kallelsen 
 
Protokoll från Forskarutbildningsnämnden FUN 
20130313. Bilaga 2 i kallelsen 
 
Protokoll från utbildningsnämnden (UN) från 
Musiker/Kyrkomusikerutbildningarna 
20130313 och 20130410. Bilagor i kallelsen. 
Musiklärarutbildningens UN-protokoll 
20130313 och 20130410. Bilagor i kallelsen 
 

Protokollen läggs till handlingarna 
 
 
 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

• Kvartalsbokslut och ekonomisk uppfölj-
ning januari t o m april presenterades av 
Annette Bennvid. Utfallet ligger i linje 
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med budget. Bilagor 7-8 i kallelsen 
• Lönerevision 2012. Arbete med under-

lag pågick i april. Det är dock fortfarande 
oklart när retroaktiv utbetalning från LU 
kommer att ske. 

• Minneskonsert för Sten K Johnson ar-
rangerades av Musikhögskolan i Malmö 
och Musik i Syd den 5:e april. 

• Extra bidrag från Sten K Johnsons stiftel-
se, riktade till områdena jazz, visa, klas-
sisk musik, planeras gå till särskilda pro-
jekt såsom konsertturnéer, gästlärare 
mm. 

• ”Artist in residence” på Jazzutbildning-
arna har varit pianisten John Taylor i 
vecka 19. 

• Planerna på nylokalisering av Musikhög-
skolan har tagit ett steg framåt under vå-
ren och nya diskussioner har förts med 
ledningen vid LU. 
 

5 Ärende 1: Förslag till lokalförändringsplan som 
en konsekvens av Konstnärliga fakultetskansliets 
utflyttning har tagits fram av en arbetsgrupp ledd 
av Ann-Charlotte Carlén. Bilagor 9-10 i kallel-
sen. 
Genomgång av remiss-svaren. Särskild skrivelse 
från Studentkåren skickades ut före mötet. 
Ann-Charlotte Carlén, föredragande 
 

Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslag.  
Formuleringar kring lärarrum alt. arbetsrum för 
professorn i Rytmik/Dans/Drama ska ses över. 
Studentkårens väl motiverade synpunkter diskute-
rades ingående. Styrelsen återkommer till frågan 
om man ser att behovet kvarstår efter lokalföränd-
ringarnas genomförande. 

6 Ärende 2: Ny prefekt. Håkan Rydin informerar 
om att valberedningens förslag till ny prefekt för 
Musikhögskolan är Ann-Charlotte Carlén. Insti-
tutionsstyrelsens förslag till ny prefekt kommer 
att överlämnas till dekanen för beslut.  
Skrivelsen ”Valberedningens arbete med ny pre-
fekt till Musikhögskolan” skickades ut före mötet. 
 

Institutionsstyrelsen beslutar enhälligt enligt för-
slag.  

7 Ärende 3: Ansökan från Randi Bjerge Sköld om 
befordran till lektor. Ärende 1 i Musiklärarut-
bildningens protokoll 2013-04-10 samt skrivel-
se från Ann-Charlotte Carlén. Bilagor i kallelsen. 
 

Institutionsstyrelsen tillstyrker att en ansökan om 
befordran kan lämnas till Lärarförslagsnämnden 
på fakulteten. 

8 Delegation över sommaren.  
 
 

Institutionsstyrelsen delegerar till prefekten att 
fatta nödvändiga beslut under sommaruppehållet. 

9 Övrigt ärende: Läkaren som under lång tid varit 
knuten till Studenthälsan vid Lunds Universi-
tet/Musikhögskolan i Malmö har slutat och Mu-
sikhögskolans studenter går miste om en unik 
kompetens. Studenterna kan få ett rabatterat pris 
hos privata Musikerhälsan i Malmö där läkaren 
arbetar.   
 

Prefekten tar upp en förutsättningslös diskussion 
med Karin Engquist om möjligheten till att åter-
uppta samarbetet med Musikerhälsan i höst.  
Utredning om Studenthälsan vid LU pågår. 
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10 Institutionsstyrelsen avslutar läsåret med kaffe 

och tårta och avgående prefekten Staffan Storm 
avtackas. 
 

 

 
För protokollet      
 
   
Lena Arstam, sekreterare         
 
Justeras: 
 
 
 
Staffan Storm, ordförande          Maria Becker-Gruvstedt 
 
 


