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Lärare, suppleant 
Lärare 
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Lärare 
Studeranderepresentant 
Lärare 
Lärare 

Studentkårens ordförande (adjungerad, § 1-4) 
Mötessekreterare 
Utbildningssamordnare, avgående ordförande (adjungerad) 
Utbildningschef, föredragande 
Utbildningssamordnare (adjungerad) 
Utbildningschef, föredragande 

Nr Ärende, föredragande, bilagor Beslut etc. 
~ 
1 Mötets öppnande. Avgående ordförande öppnade mötet och 

hälsade al la välkomna. UN :s uppdrag och 
funktion samt Musikhögskolans 
delegationsordning presenterades för de 
nyvalda ledamöterna. 

Till mötesordförande, att leda mötet fram till 
val av ordförande för UN (§4), valdes Daniel 
Hjorth. 

2 J usteringsperson. Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes enligt utskick. 

4 Ärende 1: Till ordförande för UN MU/KY 2021-23 valdes 
a) Val av ordförande för UN MU/KY 2021-23 Daniel Hjorth enhälligt. 
b) Val av vice ordförande för UN MU/KY 2021- 

23 Till vice ordförande för UN MU/KY 2021-23 
valdes Ann-Sofi Härstedt enhälligt. 

5 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu- Protokollet lades till handlingarna. 
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd, 25/11 
htt(!s://tinl'.url.com/l'.59vfomg 

6 Föregående protokoll lnstitutionsstyrelsen, 2/12 Protokollet lades till handlingarna. 
htt(!s:/ /tinl'.url.com/l'.4nm6dck 



Nr Ärende, föredragande, bilagor Beslut etc. 
§ 
7 Protokoll från Nämnden för Jämlikhet, Protokollet lades till handlingarna. 

mångfald och likabehandling, 4/11 
h tt[!s:/ /tin1:url.com/1::n:8ggwg 

8 Information/meddelanden/diskussion UN:s funktion, uppdrag, policy, årscykel · 
Föredrogs i samband med mötets öppnande och 

- UN:s funktion, uppdrag, policy, årscykel presentation av de nya ledamöterna. Musikhögskolans 
- Beslut per capsulam 21-01-21 delegationsordning, som beskriver detta, finns 
- Antagning MUSIKHT21 oublicerad oå skolans internwebb. 
- MU/KY-kansliet, tjänster 
- Gästprofessur, deadline Beslut per capsulam 21-01-21 
- Kommande läsårsöversikt Ett beslut per capsulam avseende digitala 
- Uppföljning, mittårskonferens antagningsprov i antagningsomgång MUSIKHT21 

togs av såväl avgående som tillträdande ledamöter 21- 
01-21 (se bilaga). 

Antagning MUSIKHT21 
Mattias Hjorth redogjorde för statistik. Antal sökande 
sammanlagt är närmast identiskt med förra året (ca 
630). Notera att vi har haft något färre program öppna 
för ansökan i år. Antalet arbetsprover som inkommit 
hittills är 260, vilket är färre än antalet personer som 
kom till de fysiska proven förra året, men bilden är 
inte komplett ännu och siffrorna därför inte helt 
jämförbara. 

Till de ettåriga kurserna i den internationella 
antagningsomgången (IKHT21) fördelas sökanden 
enligt följande: Performance Studies - Western Art 
Music; 36 st, Performance Studies - Jazz/ 
Improvisation; 12 st samt Composition Studies; 5 
st. 

MU/KY-kansliet, tjänster 
Utbildningschef Berth Lideberg går i pension under 
våren. Mattias Hjorth tillträder som ny utbildnings- 
chef 15 mars (75%). En ny utbildningssamordnare 
(50%) kommer att rekryteras inom kort. 

Gästprofessur, deadline 
Det finns medel att söka för en gästprofessur av 
underrepresenterat kön. Det ska vara en professor 
som är verksam på ett annat lärosäte. Deadline för 
ansökan i oktober 2021. 

Kommande läsårsöversikt 
Läsårsöversikten för 2021/22 är under framtagande, 
ärende under nästa UN. 



Upp/oljning, mittårskonferens 
Rebecka Lassbo föredragande. Årets mittårskonferens 
hade god uppslutning, kanske för att den hölls via 
Zoom. Det diskuterades bland annat hur man kan 
stötta studenter vars utbildning inte gått att genomföra 
som planerat p.g.a. corona. 

En annan diskussion gällde eventuell återgång till 
mitt-terminskonferenser i stället för nuvarande 
ordning med en rnittårskonferens. UN uttryckte 
positiva tankar kring detta, förutsatt att det går att gön' 
på distans. 

9 1frende 2: 
Förslag till nyanställning på Musiker- och 
kyrkornusikcrutbildningen. Universitetsadjunkt i 
musikteori (20%) 

Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget på ny 
anställning av Universitetsadjunkt i musikteori, 20%. 

10 A'rende 3: Kent Olofsson är tjänstledig (femårigt förordnande). 
Vikariat vid kompositionsutbildningar Under våren 2021 delar två ersättare på hans 

planerade undervisning. Arbete pågår om en 
långsiktig lösning. 

Utbildningsnämnden tillstyrker processen. 

11 Studeranderepresentanterna informerar -

12 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. . 

13 Övriga ärenden -

14 Mötets avslutande Ordförande Daniel Hjorth avslutade mötet. 
--· 

Vid protokollet 
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Ann-Sofi Hä:t 



MALMÖ 
ACADEMY 
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Beslut per capsulam 
21 januari 2021 
Dnr. STYR2021/197 

Ledamöter som deltagit i beslutet: 

Marika Fältskog (nyvald ledamot) 
Daniel Hjorth (omvald ledamot) 
Mattias Hjorth (avgående ledamot) 
Ann-Sofi Härstedt (omvald ledamot) 
Eva Lundgren (avgående ledamot) 
Gustav Melander (nyvald ledamot) 
Peter Nilsson (nyvald ledamot) 
Samuli Örnströmer (avgående ledamot) 

Ärende 

Utbildningsnämnden för Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna beslutar att mot bakgrund 
av nuvarande situation kring Covid-19 och rådande restriktioner såväl nationellt som lokalt för 
MHM:s verksamhet (i enlighet med prefektbeslut från den 20 januari 2021}, låta genomföra 
samtliga antagningsprov till samtliga program och inriktningar på distans. 

Beslutet gäller enbart antagningsomgång MUSIKHT21 med anledning av rådande situation 
och restriktioner kring Covid-19. 

Beslutet tas som majoritetsbeslut per capsulam i UN Mu/Ky med följande resultat av 
röstsammanrä kning: 
Ja-svar: 7, Nej-svar: 1 

Vid protokollet 
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