
PROTOKOLL nr 3 

20210303 

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan (FUN) 

Närvarande: 
Michael Edgerton 
Eva Seether 
Anna Houmann 

Karin Johansson 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 

Ida Knutsson 
Lina van Dooren 
Annika Michelsen 
Sara Engblom 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot, lärare/handledare (närvarande from 
punkt 9) 
Ledamot, lärare/handledare 
Ersättare, lärare/handledare {närvarande tom 
punkt 8) 
Ledamot, doktorand 
Ledamot, doktorand {närvarande from punkt 9) 
Handläggare 
Sekreterare 

Frånvarande: 
Francisca Skoogh 
Bertrand Chavarria Aldrete 
Felicita Brusoni 

Ledamot, lärare/handledare 
Ledamot, doktorand 
Ledamot, doktorand 

1. Mötets öppnande 

2. Val av justeringsperson 

3. Godkännande av dagordning 

4. Föregående protokoll 

INFORMATION & SKRIVELSER 

5 a) Publikationsserie på MHM och fakulteten; 
strategier och redaktionsarbete 

Ida Knutsson utsågs till justerare. 

Dagordningen fastställdes. 

Lades till handlingarna. 

Vid tidigare möte har hemsidan och dess 
presenterade material diskuterats. Då bildades 
ett publikationsteam som fick till uppgift att se 



över vilken sorts publikationer som bör finnas 
på hemsidan. Teamet består av EvScE, AnHn 
och MaTu. 
EvSc1= förslår att teamet utökas med KaJo och 
MiEd från konstnärlig forskning. Förslaget 
bifalles. 

FUN ger redaktionsteamet i uppgift att se över 
hur publikationsserien ska se ut och hur 
redaktionsarbetet ska bedrivas. 

Frågan om vi kan presentera andra former än 
ren text kom upp. Ylva Hovander Trulsson, 
vicedekan för forskning, jobbar på att skapa en 
plattform för detta ändamål. 

b) Uppdatering om hemsidan Arbetet med att uppdatera hemsidan har varit 
igång sedan i höstas. Tyvärr försvann allt 
material som låg på den gamla hemsidan i och 
med konverteringen till Drupal 8. 
lnfoenheten har med LDC's hjälp återfunnit 
materialet, det har emellertid inte lagts tillbaka 
in i den nya hemsidan ännu. EvScE har påmint 
om att den existerande hemsidan behöver 
uppdateras, bl a finns idag kategorier på 
hemsidan som inte är relevanta. 
FUN beslutar att EvSc1= , MiEd och KaJo 
bestämmer ett möte med Nina Hansson för att 
gå igenom fortsatt revidering av hemsidan. 

c) Forskningsansökningar KaJo arbetar på ansökan till Vetenskapsrådet 
om forskningsbasen i konstnärlig forskning. 
EvSc1= och AnHn har varit med och sökt medel 
för ett projekt vid namn 
CreatEd: Understanding and Reconceptualising 
Creative Pedagogies in Education. Det är ett 
projekt som leds från Western Norway 
University of Applied Science (HVL) i samarbete 
med Open University Exeter och Lunds 
Universitet, MHM. En andra version av ansökan 
är inskickad till norska motsvarigheten av 
VR. Totalt ingår 14 forskare, inklusive postdocs 
och forskningsassistent. Tidsspann: 2021-2025. 
Sökt summa: 18,5 milj NOK. 
MiEd har sökt pengar från Sten K Johnssons 
stiftelse - för att få bidrag till lnter feral 
Konstfestival i oktober 2021. Han har även sökt 



pengar från LU's Action Plan for Asia för ett 
samarbete med Seouls Nationella universitet. 
Vidare har MiEd fått pengar från Goethes 
institut för samarbete med Hochschule fur 
Musik Carl Maria von Weber samt från Short 
Term Scientific Missions (STSM) för samarbete 
med University of the Arts Bremen. 

d) LU innovation KaJo informerade om LU Innovation och 
kontakten som utvecklats med Sophie Picasso 
angående spridning och kommersialisering av 
forskning och utvecklingsprojekt. Picasso 
kommer till lärardag på MHM 7 april och 
presenterar det LU Innovation kan erbjuda. 

6. PM för disputationer KaJo och EvScE presenterade en ny 
disputationsguide över vad som behöver göras 
i samband med disputationer. Guiden tar upp 
vilka moment som behöver göras vid vilken 
tidpunkt, samt av vem. Det finns även en 
ansvarig för varje moment. Guiden är ett 
levande dokument som kan komma att 
uppdateras löpande. 

7. Arbetsuppgifter som kvarstår från förra FUN- 
mötet. 

8. Ekonomi, driftsbudgeten för musik och 
m usi kpedagogi k. 

Arbetet med publikationsserien och hemsidan 
har redan diskuterats under punkt Sa och Sb. 

Forskningsbudgeten låg på 170 000 kr vid 
terminsstart, i dagsläget har 33500 kr använts. 
EvScE informerar om att dokumentationsbidrag 
för Markus Tullbergs avhandling har inkommit. 
FUN diskuterar vad som händer med de pengar 
som inte använts när vi går in i ett nytt 
kalenderår, eftersom hela budgeten för 2020 
inte använts på grund av Corona. 
AnMi frågade Hamid Turab hur det fungerar 
och fick följande svar: innevarande års 
kvarvarande pengar avseende drift läggs till 
resultatet (myndighetskapitalet) då det inte 
är bidrag som kan periodiseras (föras över) till 
nästkommande år. Dock går det- med 
ansvariga/ledningens godkännande - 
bra att förbruka mer eller gå över budgeten 
det (nästkommande) år det avser, då man 
har haft" överskott" på tex rese- och 
konferenskostnader föregående år. Det 



räcker med att en "flaggar" för det i sin 
budget för 2022 i form av högre belopp 
och i budgettexten. Vidare har MHM förtydligat 
i sitt årsbokslut att en del av myndighets- 
kapitalet kommer tas i anspråk 2021 då mycket 
av kostnaderna inte blev realiserade under 
2020. 

9. Förslag på förändring av mötesstruktur i FUN. 
Diskussion avseende FUN's mötesstruktur. Det 
finns en problematik i att deltagarna i nämnden 
har olika modersmål och att mötena sker på 
engelska men ska protokollföras på svenska 
(som är vårt myndighetsspråk). Det är vidare 
inte alltid lätt att diskutera djupare frågor på 
ett andra språk. 
AnHn föreslår att mötena kan starta med 
gemensam information och att nämnden 
därefter delar upp sig i de två forskar- 
utbildningarna, för att fortsätta diskutera 
strategiska frågor. KaJo föreslår istället att vi 
innan varje möte har separata berednings- 
möten. Ett för musikpedagogik och ett för 
konstnärlig forskning där ärendena förbereds 
för att sedan tas upp vid ett gemensamt möte. 
Punkten diskuteras vidare vid nästa möte. 

10. Övriga frågor 

RQ20, Karin 

Ledningsgrupp 

EvSce och KaJo informerade om det kommande 
webinariet 26 mars kring den slutförda RQ20- 
utvärderingen för koordinatorerna av själv- 
värderingarna (EvSce och KaJo för MHM). 
FUN diskuterade RQ20-utvärderingens roll och 
framtida betydelse, bland annat med tanke på 
att det i de publicerade rapporterna före- 
kommer ofullständigheter och sakfel som vi 
inte har fått möjlighet att kommentera. 

KaJo sitter nu i MHM's ledningsgrupp i 
egenskap av ställföreträdande prefekt samt 
representant för forskaravdelningen. KaJo 
kommer att lyfta problematiken kring 
hemsidan vid nästa ledningsgruppsmöte. 

11. Mötets avslutande 
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