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INSTITUTIONSSTYRELSEN 
 
 

Kallelse 
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 20 oktober kl. 15.15 – 
17.30 i X209. Det går även att medverka på Zoom, använd mötes-ID mhmX209. 

 

Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se. 
 

Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot/suppleant i god tid före mötet. 
 

Ola Elleström – mötessekreterare 
 

Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 

1 Mötets öppnande.  

2 Justeringsperson.  

3 Fastställande av dagordning.  

4   Ärende 1:  
  Prefektfunktionen, Hans Hellsten    
  föredragande. 
 

 

5   Ärende 2: 
  Ledamöter i jämlikhetsnämnd, Magnus   
  Ericsson o/e Karin Johansson  
  föredragande. 
 

 

6   Ärende 3: 
  Nya ledamöter, Körcentrum Syds  
  styrelse 
 

 

7 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Information om samlokaliseringen, 

Dragan Buvac (ca 15.20) 
 

b) Information från fakulteten, Staffan 
Storm 

 
c) Tertialbokslut, Annette Bennvid 

 

 
 

a) Information 
 
 

b) Information 
 
 

c) Information 
 



d) Information från prefekt, Karin 
Johansson 

 
e) Information om strategisk plan, Hans 

Hellsten 
 
f) Information från 

studeranderepresentanter 

d) Information 
 

 
e) Information 

 
 

f) Utgår då vi för närvarande ej har 
några studeranderepresentanter.  

 
8 PROTOKOLL 

 
a) Föregående institutionsstyrelse- 

protokoll 2021-09-15, bilaga 7a 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden 

Mu/Ky 2021-09-15, bilaga 7b 
 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden 

ML 2021-09-15, bilaga 7c 
 
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 

2021-09-29, bilaga 7d 
 
e) Protokoll från forskarutbildnings- 

nämnden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inga nya protokoll 

9 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,  

10 Övriga ärenden   

11 Kommande mötesdagar HT21  1 december 
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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Närvarande ledamöter 
Karin Johansson 
Johanna Antonsson 
Peter Berglund 
Lena Ekman Frisk 
Anders Johnsson 
Rebecka Lassbo 
Åse Lugner 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 

Övriga närvarande: 
Hans Hellsten 
Dragan Buvac 
Staffan Storm 
Birgit Jakobsson 
Jenny Svensson 

Frånvarande: 
Vakant, ersättare för Kent Olofsson 
Vakant, ersättare för Karin Johansson 
Vakant 
Vakant 

Ordförande 
Studeranderepresentant, doktorander 
Lärare, suppleant för Anders Ljungar-Chapelon 
Lärare 
Lärare 
Övriga anställda 
Övriga anställda 
Lärare 

Tf ställföreträdande prefekt 
Koordinator samlokaliseringen, § 4 a 
Prodekan, § 4 b 
Administrativ chef, § 9 
Mötessekreterare 

Lärare 
Lärare 
Studeranderepresentant, ML 
Studeranderepresentant, Mu/Ky 

Nr Ärende, bilagor Beslut, föredragande 
& 
1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 J usteringsperson. Till justeringsperson utsågs Adriana Di Lorenzo Till borg. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes, inga övriga ärenden anmälda. 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 

a) Information om samlokali- a) Dragan Buvac informerade om arbetet med samlokali- 
sermgen. senngen. 

- Förslaget till projektorganisation inom fakulteten pre- 
senterades. Vid nästa fakultetsstyrelsemöte fattas beslut 
om projektorganisationen. Förslaget är att arbetet leds av 
en styrgrupp där dekan, prodekan och prefekterna ingår. 
Det operativa arbetet leds av en projektgrupp. I projekt- 
gruppen ingår Karin Lantz (representant från LU Bygg), 
fakulteten representeras av Dragan Buvac och Anders 
Mattsson. Buvac och Mattsson har uppdrag som koordi- 
natorer till en omfattning av 25% per person från 2021- 
09-15 till 2022-06-30 respektive 2022-01-31. Styrgrupp 
och projektgrupp arbetar mot Varvsstaden (fastighetsbo- 
lag som äger marken och kommer att äga fastigheterna), 
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Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

Mastiff (projektledning kring byggnation), Marge arki- 
tekter och olika konsulter. 

- Under hösten 2021 arbetar projektgruppen mot de par- 
ter som ingår (Varvsstaden, Marge, akustiker m fl). På 
MHM pågår arbete i olika grupper och nämnder. Det 
kommer att startas upp samverkansgrupper mellan fakul- 
tetens högskolor och IAC. 
Den 21/9 kommer en första avstämning från Marge då de 
presenterar en lokaldisposition. Den 24/11 ska förstudien 
vara klar. Därefter skickas förslag ut på remiss. Institut- 
ionsstyrelsen ska svara på remissen inom tre veckor. Om 
förstudien godkänns i fakultetsstyrelsen kan projektet gå 
vidare, då inleds programhandlingsskedet. 

Prodekan informerade om att fakultetsledningen haft 
möte med donationsenheten om möjligheter för privata 
donatorer att bidra. 

Buvac uppmanar alla att försöka besöka byggnaderna. 
Han avser att försöka få till ytterligare en omgång organi- 
serade visningar, likt de som skedde i våras. 

b) Information från fakulteten. b) Staffan Storm informerade 
från fakulteten 
- Institutionsvisa kvalitetsdialoger har genomförts och nu 
pågår arbetet med den fakultetsgemensamma inlagan till 
universitetsledningen. 

från Utbildningsnämnden (UN) 
- LU har reviderat Handläggningsordning för inrättande 
och avveckling av utbildning. 
- LU har tagit fram nya tillämpningsföreskrifter för kurs- 
planer och utbildningsplaner. 
- COIL-samarbeten (collaborative online international le- 
arning). Det kommer att finnas medel för internationellt 
kurssamarbete (50 tkr/fakultet). 
- Nya medel från regeringen till sommarkurser kommer 
2021 att utlysas enligt samma modell som tidigare år och 
institutionerna uppmanas fundera på möjliga kurser. 
- Ny Rättighetslista framtagen för studenterna. Det går att 
begära undantag från listan. Undantag ska beslutas av ord- 
förande i UN. Konstnärliga fakulteten kommer att in- 
komma med ansökan efter nästa fakultetsstyrelsemöte. 
Förslagen är framtagna i samråd med SKFM och har be- 
retts i fakultetsstyrelsen i våras samt varit ute på remiss hos 
institutionerna. 
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Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

från internationella rådet 
- Handlingsplan för internationalisering med fokus på 
svåra länder. Som stöd i det arbetet är en guide framtagen 
"First-stage review - ethical awareness for visits to, or 
cooperation with, foreign partners". 
- Det har gått 10 år sedan studieavgifter för tredjelands stu- 
den ter infördes. Avgifterna baseras på prislappen i regle- 
ringsbrevet. Utbildningarna vid Konstnärliga fakulteten har 
en hög prislapp och hög studieavgift, vilket har medfört att 
fakulteten har tappat många internationella studenter. Fa- 
kulteten kan få stöd från LU med att utveckla fler stipen- 
dier. 

c) Information om Körcentrum c) Lena Ekman Frisk informerade om att 
Syd. - Ulrika Emanuelsson är ny föreståndare sedan 1 febru- 

ari. Ekman Frisk är kvar i Körcentrum Syds styrelse. 
- Maria Vide!! har lämnat anställningen som producent 
och arbetar nu för Malmö Live. Sara Wilen är vikarie- 
rande producent under hösten. 
- Dirigent och körledarkurser är genomförda i augusti. 
- Verksamheten har lidit av pandemin med många in- 
ställda evenemang. 
- Söndagen den 28 november kl. 15.00 presenteras Con- 
temporary Choir, en av Körcentrum Syds satsningar på 
nyskriven körmusik. Det firas med en videokonsert och 
panelsamtal på Odeum i Lund. 
- Kompositionsprojekt för 2021 har tema jämställdhet. 
Det uppmärksammas att det är 100 år sedan allmän och 
lika rösträtt infördes i Sverige. KCS samarbetar med 
Malmö Live där seminarium kommer att hållas. 
- Ny podd om kör och folkmusik med folkmusikern 
Molly Andersson med gäster. 
- Ett samarbete har startat mellan musikhögskolornas 
körlärare. KCS har gått in som producent på prov. Före- 
läsningar sänds digitalt över hela Sverige. 
- Det kommer att ske ett fyllnadsval till KCS styrelse. 
Till ledamöter i valberedningen föreslås Lena Ekman 
Frisk, Ulrika Emanuelsson och Karin Johansson. Leda- 
möterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Musik- 
högskolans institutionsstyrelse. 

d) Information om prefektfunkt- d) Hans Hellsten informerade om den av dekan beslutade 
tonen. interimistiska ledningsstrukturen vid Musikhögskolan. 

Under perioden 2021-07-01 till 2022-06-30 är Karin Jo- 
hansson utsedd till tf prefekt 70%, Hans Hellsten tf ställ- 
företrädande prefekt, samt biträdande prefekt 40% och 
Magnus Ericsson studierektor 40%. Nu påbörjas plane- 
ring inför de resterande 18 månaderna i mandatperioden. 
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Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

Ny prefekt kan rekryteras eller väljas. Om rekrytering 
ska genomföras behöver den processen påbörjas relativt 
snart. Om val ska genomföras hanteras den processen av 
valberedningen och arbetet påbörjas i början av 2022. 
Musikhögskolans institutionsstyrelse kommer att ta be- 
slut i frågan. Ledamöterna ombeds att ta in synpunkter 
från sina kollegor. Vid nästa möte i institutionsstyrelsen 
hålls en första diskussion. 

Diskussion fördes kring frågor om framtida lednings- 
funktioner. Modellen med biträdande prefekt har funnits 
tidigare, men möjligheten/resursen har inte utnyttjats. 
Ställföreträdande prefekt väljs och utses av dekan. Biträ- 
dande prefekt föreslås av prefekt och utses av dekan. Ny 
prefekt kan rekryteras eller föreslås genom val, dekan ut- 
ser. 

e) Information av prefekt e) Ordförande informerade om att 
- Fyllnadsval till institutionsstyrelsen pågår, sista dag att 
rösta är 27/9. Valberedningen har föreslagit Markus Tull- 
berg och David Hansson till nya ledamöter. 
- Arbetet med ny strategisk plan har inletts för 2022 - 
2026. 
- Arbetsmiljöutredningen har gått in i en ny fas och fokus 
byts till kvalitetsutveckling. A vstämningsgruppen leds av 
vicerektor Jimmie Kristensson. 
- OSA-enkäten besvarades före sommaren och den kan 
kopplas ihop med arbetsmiljöutredningen. Mer informat- 
ion om resultatet kommer senare. 
- Institutionerna har ombetts föreslå ledamöter till Lärar- 
förslagsnämnden (LFN) för resterande mandatperiod. 
Musikhögskolan har föreslagit de sittande vilka är Henrik 
Frendin och Anna Houmann. 
- Tertialbokslutet är inte klart, men Annette Bennvid 
meddelar att det ser bra ut. 
- Det kan komma att behövas extrainsatta möten i insti- 
tutionsstyrelsen pg a beslut kring samlokaliseringen och 
budget. 
- Studentkåren arbetar med att få fram studentrepresen- 
tanter för styrelser och nämnder. 

5 PROTOKOLL 

a) Föregående institutionssty- a) Protokollet lades till handlingarna. 
relseprotokoll, 2021-06-02, bi- 
laga 5 a. 
b) Protokoll från Utbildnings- b) Protokollet lades till handlingarna. 
nämnden Mu/Ky, 2021-06-09, 
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Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

bilaga 5 b. 

c) Protokoll från Utbildnings- c) Protokollet lades till handlingarna. 
nämnden ML, 2021-06-09, bi- 
laga 5 c. 

d) Protokoll från Fakultetssty- d) Protokollet lades till handlingarna. 
relsen, 2021-05-26, bilaga 5 d. 

6 Ärende 1 (dnr STYR 2021/1862): 
Inrättande av Jämlikhetsnämnd, bi- Ordförande föredrog ärendet och informerade om hur jämställd- 
laga 6. hetsarbetet inom Lunds universitet och fakulteten bedrivs. 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutade 2021-05-26 om organi- 
sation av det systematiska förebyggande arbetet mot diskrimine- 
ring (SF AD) vid Konstnärliga fakulteten (STYR 2021/1139). In- 
stitutionsstyrelserna uppdras att inrätta ett organ för SF AD- 
arbetet, där studeranderepresentanter och skyddsorganisationen 
bereds plats. Institutionsstyrelsen ska besluta om antal ledamöter 
och utse organets ordförande. Organet ska benämnas Jämlikhets- 
nämnd/Equality board. 

Beslut 
Institutionsstyrelsen beslutade att inrätta Jämlikhetsnämnd/Equa- 
!ity board vid Musikhögskolan i Malmö. 

7 Ärende 2 (dnr STYR 2021/1864): 
Adjungering av Hans Hellsten. Ordförande informerade om ärendet. Bakgrunden är dekans be- 

slut om ledningsfunktioner vid Musikhögskolan (P 2021/3966). 

Beslut 
Med anledning av Hellstens uppdrag som tf ställföreträdande 
prefekt beslutades att Hellsten ges närvaro- yttrande- och för- 
slagsrätt vid styrelsens möten fram till 2022-06-30. 

8 Ärende 3 (dnr V202 l/1769): 
PM för befordran. Ordförande informerade om att processen kring handläggning av 

befordringsärenden vid Musikhögskolan tidigare har presenterats 
för institutionsstyrelsen. En ny översyn har gjorts, men ingen 
förändring föreslås. Lunds universitet uppställer som behörig- 
hetskrav att lärare har genomgått högskolepedagogisk utbildning 
(HPU) om minst fem veckor som en del av den pedagogiska 
skickligheten. 

Beslut om prövning om befordran till ny anställning baseras på 
ett strategiskt övervägande och ekonomiska förutsättningar vid 
institutionen. När fakultetsstyrelse har beviljat prövning, på för- 
slag från institutionsstyrelse, kan den anställde påbörja ansökan 
om befordran. 
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Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

Beslut 
Institutionsstyrelsen beslutade att fastställa bilagd PM om hand- 
läggning av befordringsärenden vid Musikhögskolan i Malmö. 

9 Ärende 4 (dnr STYR 2021/1828}: 
Uppdaterad kommunikationsplan. Birgit Jakobsson föredrog ärendet och gick igenom de före- 

slagna förändringarna. 

Institutionsstyrelsen lyfte fram att stycket om "Gemensamma en- 
heters Teamsgrupp" ska strykas och att ny Jämlikhets- 
nämnd/Equality board är inrättad och följaktligen byts "Nämn- 
den för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)" ut till 
"Jämlikhetsnämnd/Equality board" i kommunikationsplanen. 

Beslut 
Institutionsstyrelsen beslutade att anta den föreslagna kommuni- 
kationsplanen med de ändringar som framförts vid mötet. 

10 Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar ut- 
veckling Synpunkt framfördes om att arbetsmiljön vid institutionsstyrel- 

sens möten ibland upplevs som stressig. Anledningen till det är 
att beslutsärendena ligger i slutet av dagordningen och det kan 
bli ont om tid för diskussioner och eftertankar kring ärenden. Det 
är viktigt att det finns god tid att ta in allas synpunkter innan be- 
slut. Beslutspunkterna behandlas relativt sent på eftermiddagen 
då de flesta är trötta efter en lång arbetsdag. 

Ordförande tackade för att frågan väckts. Framöver kommer det 
att finnas tid avsatt för diskussion innan beslut och inplanerade 
pauser. Dagordningens struktur kan också ses över och variera 
efter vilka ärenden som ska tas upp. 

11 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet. 
Kommande mötesdatum under höstterminen 2021 är 20 oktober 
och 1 december. 

Vid protokollet Justerat 

Karin Johansson 
~\OJV\,O- ~· b~ 5;R J ~XMo/ 
Adriana Di Lorenzo Tillborg - ~ - . 0 
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Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd 

Närvarande ledamöter: 
Julia Ekström  Studeranderepresentant 
Annika Fredriksson Lärare, suppleant 
Daniel Hjorth  Lärare, ordförande 
Ann-Sofi Härstedt Lärare 
Gustav Melander Lärare 
Peter Nilsson  Lärare 

Övriga: 
Ola Elleström  Mötessekreterare 
Mattias Hjorth  Utbildningschef, föredragande 
Lars Härstedt Salmonson Utbildningschef, föredragande 

Frånvarande: 
Marika Fältskog Lärare 

Nr Ärende etc. Beslut, diskussion etc. 

1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna 

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Annika 
Fredriksson. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes enligt utskick. 

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-   
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd, 9/6 
https://tinyurl.com/s3chkp3u 

Protokollet lades till handlingarna. 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen, 2/6 
https://tinyurl.com/2s7z6pcy 

Protokollet lades till handlingarna. 

6 Protokoll från Nämnden för Jämlikhet, mångfald 
och likabehandling 

Inga nya protokoll publicerade 

7 Studeranderepresentant informerar UN:s tidigare studeranderepresentant Teodor 
Lontos är numera språkrör för SKFM. 
Studentkårens tidigare ordförande Julia Ekström är 
ny studeranderepresentant och hälsades 
välkommen till utbildningsnämnden. 

Det har bildats ett studentråd bestående av 
studeranderepresentanter i olika nämnder samt 
representanter för utbildningskanslierna. Detta är 
ett diskussionsforum för att sprida kännedom om 
vilka beslut och diskussioner som tas och förs i 
styrelser och nämnder. Rådet tar inga egna beslut. 



8 Ärende 1: 
Programutbud MUSIKHT22 

Mattias Hjorth inleder med att föredra 
antagningsstatistik för våra programinriktningar 
2012 - 2021 samt en mer detaljerad bild av 
antagningen 2021.  

Antagning 2022. Underlag skickat innan möte. I 
detta finns samtliga (30) befintliga program-
inriktningar med. Förslaget är att öppna samtliga 
dessa förutom KAKYM VOKÖ på grund av 
avsaknad av lämplig kör för undervisning på 
programmet. 

Kandidatinriktningen Individuell Studiegång 
(INST) diskuterades. Programmets innehåll och 
upplägg kan beskrivas tydligare för såväl studenter 
som för nya sökande. Julia Ekström informerade 
om att ett program med samma benämning finns 
på HSM i Göteborg och där utgör en egen klass, 
ofta med Singer/Songwriter-inriktning. Många av 
de som söker INST i Malmö har inriktning 
Singer/Songwriter och om Musikhögskolan i 
Malmö inte erbjuder den inriktningen 
på programmet behövs ett förtydligande. 
Diskussionen bör fortsätta på kommande UN. 

Beslut: 
Beslut enligt förslag. KAKYM VOKÖ pausas med 
ambitionen att kunna öppna den för antagning 
HT23. 

9 Ärende 2: 
Kurser, IKHT22 

Underlag skickat innan möte. Förslaget innehåller 
bland annat öppnande av en ny kurs; Performance 
Studies – Historical Performance Practice for 
String Instruments (MUPS13) 

Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

10 Information/meddelanden/diskussion 

- Antagning HT22, diskussion (ex: digitala
arbetsprover eller på skolan, mm)

- Fristående kurser HT22/VT23, diskussion
- Handledning UN
- Kammarmusiknämnd
- Sommardelegation, uppföljning
- Mötestider och beredning HT21

Antagning HT22, diskussion: 
UN beslutar hur antagningsproven ska 
genomföras, om vi ska genomföra dem live på 
skolan, via digitala arbetsprover eller genom en 
kombination. Den övervägande åsikten kring den 
påtvingat digitala antagningsomgången inför HT21 
är att det trots allt fungerade ganska bra och att 
digitala arbetsprover kan fungera som en första 
gallring även i kommande antagningar. Fortsatt 
diskussion och beslut om antagningen inför HT22 
sker på kommande UN. 

Fristående kurser HT22/VT23, diskussion: 
Beslut om fristående kurser för läsåret 22/23, 
inklusive sommarkurser 2022 tas på nästa UN. 
Ledamöterna uppdrogs att fundera på nya kurser 
till utbudet. Eventuella förslag skickas till 
ordförande och mötessekreterare innan kommande 
beredning. 

Handledning UN: 
Det finns ett dokument som tydliggör arbetet i 
utbildningsnämnderna. Dokumentet finns 
tillgängligt i UN:s LU BOX.  

Kammarmusiknämnd: 
Underlag utskickat innan möte. Det finns ett 
önskemål att införa en kammarmusiknämnd för att 



Vid protokollet

Ola Ellesrröm

J usteras

Daniei lli

fä iiversik t üvel orgarrisation och innehåll. Föreslås
bestå av knnlnli¡lmusikarrsvariga sarnt
s t ude rarrtlcreprescn tan {.e r.

l)et fìnns två fyper av närnnder på
tu-lusikhögskolan. Dels tle nrcr kollegíala (ex:
ä¡nnesnåimnder), andra (ex: tJN) ãr mer f'ormella
mecl beslut¡rnclerätt. L)e förstn¿imnda kan beslutas
av l"iN, de anclra rnåste besluras av
I nstitutionsstyrelsen.

Närrr¡rclen ¡-nenade ail en kam¡narnlusiknâmnd
¡notsvara¡tde än¡nesnärnnd är att föredra efiersol¡
[..iN är heslut¿lnde organ fór grunclutbildningen.
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delegationen till att göra sm¿irre antagnings-
justeringar sämt stlillt in tre kurser på grund av f<ir
fä antagna (MLJl-{C169, lvf tjltC84, tv{t.jt-tR2;t).

Möie:stider ot:h heredning l!7'2 |
Finns att lâsa på internwebben:
h"t tul.;li$ ny- ud. çe {nl"b kdç_.},ì-ó-v"

Ânnika fjreclriksson

het och arbetsrniljiifråg<lrJämlik

l2 vriga ãrenden

l3 Mötets avslutande 0ru1förarrde üaniel Hjorth avslutatle mötel.



KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  PIAN Piano  
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  SÅNG Sång 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  JAIN Jazz - improvisation 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  GITA Gitarr 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  MUSÅ Musikdramatik - sång 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  MURE Musikdramatik - repetitör 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  BLFL Blockflöjt 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  CEMB Cembalo 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  KOFM Komposition - Musik för film och media 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  KOMP Komposition 
KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik  SYMF Symfoniorkesterinstrument 
 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  KOMP Komposition 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  SYMF Symfoniorkesterinstrument 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  BLFL Blockflöjt 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  GITA Gitarr 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  FOVÄ Folk- och världsmusik 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  CEMB Cembalo 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  INST Individuell studiegång 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  JAIN Jazz - Improvisation 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  ARKJ Arrangering/komposition, jazzinriktning 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  SÅNG Sång 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  ARKK Arrangering/komposition, klassisk inriktning 
KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik  PIAN Piano 
 
 
 
 



KAKYM 
KAKYM ARKO 
KAKYM ORKL 
KAKYM 

Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik 
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik 
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik 
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik VOKÖ 

Arrangering och komposition 
Orgel och klaver 
Vokalmusik och kör 

KAMID Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom 
KAMKD Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom 
KGKYM Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 
KGHKY Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 



IKHT22 

MUPS10 
MUPS11 
MUPS12 
MUPS13 

Performance Studies – Western Art Music 
Performance Studies – Jazz/Improvisation 
Composition Studies 
Performance Studies – Historical Performance 
Practise för String Instruments NY KURS!

60 hp 
60 hp 
60 hp 

60 hp 



Diskussionsunderlag 
Förslag att bilda en kammarmusiknämnd där de som är kammarmusikansvariga är 
ordinarie ledamöter. 
 
Följande är kammarmusikansvariga: 
Anders Ljungar-Chapelon, träblås 
Gustav Melander, brass 
Lennart Gruvstedt, slagverk 
Henrik Frendin, stråk och piano 
David Hansson, gitarr 
Maria Streiijfert och Britta Johansson, sång 
Cecilia Kjelldén, tidig musik 
Marie Åström, harpa 
 
 
Kammarmusik berör många studenter på olika instrument/sång. Under förra året gjordes 
flera möten om kammarmusik där alla lärare var inbjudna som har studenter som spelar 
kammarmusik. Vi kom fram till en organisationsmodell som bifogas. 
 
Det finns två vägar att gå:  

1. Vi kan bilda en nämnd liknande instrument/ämnesnämnder som enligt vår hemsida 
skulle kunna ha följande funktioner:  
Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar 
som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden. 
Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till 
utbildningsnämnder och styrelse. Lärare ingår som ledamöter inom sitt 
ämnesområde. Vanligtvis är även en studeranderepresentant kallad till 
nämndmötet 
 

 
2. Vi kan också skapa en nämnd som har en mer formell funktion som FUN. Enligt 
delegationsordningen har FUN följande uppgifter: 
 
FORSKARUTBILDNINGSNÄMND (FUN) 
Institutionsstyrelsen har inrättat en Forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN är ett 
beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och den 
Konstnärliga forskningen i musik (Musik) och placeras i organisationen under 
Institutionsstyrelsen. Studierektor/ämnesansvarig är ordförande/vice ordförande. 
Forskarutbildningen 
5.23 lämnar förslag till beslut om kursplan på forskarnivå 
5.24 beslutar om minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför 
licentiatseminariet och om ersättning för kostnaderna för framställning 
av denna upplaga 
o ansvarar för disponerandet av tilldelade driftsmedel 
o ansvarar för formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation 
samt spridande av forskningsresultat 



Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden 
o lämnar förslag om kursutbud på forskarnivå (till Institutionsstyrelse) 
o bereder antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik och 
Musik 
o bereder och samordnar ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena 
 
 
Beskrivning och förslag på vilka uppgifter kammarmusikutbildningsnämnd (KUN) skulle 
kunna ha: 
Placeras i organisationen under Institutionsstyrelsen 
Utbildningschef MuKy är ordförande.  Vice ordförande väljs av ledamöterna för en period på 
ett år.  
 

• lämnar förslag till beslut om kursplaner 
• ansvarar för formerna för utvärdering, kvalitetssäkring och dokumentation 
• lämnar förslag på hur UTSPEL ska se ut (UTSPEL är en kammarmusikfestival som 

pågar flera dagar som har görs på vt) 
 



MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

PROTOKOLLnr7 
2021-09-15 

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 

NÄRVARANDE 
Mattias Frisk 
Lars Andersson 
Magnus Ericsson 
Joakim Barfalk 
Almaz Yebio 
Anna Houmann 
Erik Berndalen 
Carina Gustin 
Sixten Bergman 
Lave Becker 
Elin Wikström 
Sara Engblom 

FRÅNVARANDE 

Ordförande 
Föredragande 
Föredragande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Föredragande, punkt 1 
Studentrepresentant 
Studentrepresentant 
Suppleant 
Se krete rare 

Dagordning 

Justering 

Dagordningen faststä I Ides. 

Almaz Yebio utsågs till justerare. 

Föregående protokoll UN 

Föregående protokoll IS 

Lades till handlingarna. 

Lades till handlingarna. 



UN/ML PROTOKOLL nr 1210915 

ÄRENDEN 

Inga ärenden 

IN FORMATION/DISKUSSION 

1. Utvärdering, åk 1-5 

2. Ekonomiutbildning 

3. Kandidatutbildning i 
m usi kprod u ktion 

CaGu går sammanfattningsvis igenom utvärderingen för 
åk 1-5. Diskussion kring utvärderingarna och dess 
innehåll. 

Ekonomiutbildningen skjuts upp till nästa UN då vi 
samtidigt filmar genomgången så att den finns tillgänglig 
inför nya ledamöter. 

För 11/2 år sedan diskuterades nya visioner och 
inriktningar på MHM (ML+ MuKy). Diskussionen gällde 
att utöka ML's ettåriga Musikproduktion till en 
kandidatutbildning eftersom den är väldigt välsökt. På 
MuKy finns en ettåring sing/song-utbildning som också är 
populär. Utbildningsledningen {UL) kom överens med 
MuKy att ML gör om Muproducent-kursen och MuKy gör 
om Singsong-kursen till vars ett kandidatprogram. JoBa 
fick i uppdrag att ta fram en struktur för en 
kandidatutbildning i Musikproduktion vilket han nu har 
gjort. UN behöver ta ställning till hur vi vill gå vidare med 
detta spår, det finns olika alternativ; 
1. Göra om kursen till en kandidatutbildning inom 
musikpedagogik med inriktning i musikproduktion. 
Möjligt att därefter söka en KPU-utbildning och få en 
lärarexamen. 
2.Fortsätta med vår ettåriga utbildning och bygga på den 
med en fortsättningskurs. 
Det blir mer jobb med alt. 1 än 2, men det kan vara viktigt 
för de som går utbildningen att de får en examen. 
3.Tidigare spår, att vi gör en inriktning inom Gy 
utbildningen som är inom musikproduktion. 
Vidare behöver också diskuteras hur vi hanterar en 
ökning av studenter om vi skulle utveckla 
musikproduktionen, både i förhållande till lärare och 
utrustning, studios m.m. 
MaFr önskar att UN får ett underlag till nästa möte med 
för och emot de olika alternativen för att veta vad vi ska 
ta ställning till. 



UN/ML PROTOKOLL nr 1 210915 

4. Canvas MaFr's uppfattning är att det går mycket bra med 
implementeringen av Canvas. Önskvärt att få in 
förbättringsförslag från studenterna för att kunna göra 
det ännu bättre. 

ÖVRIGT 

1. Konferens Samordningsgruppen för praktiknära skolforskning vid 
Lunds universitet anordnar ULF Bazar den 14/10 2021 kl 
13-17 på uppdrag av ULF-projektet i Uppsala. Denna gång 
består bazaren av Zoomseminarier om åtta praktiknära 
skolforskningsprojekt. Zoom-adress: LU Zoom meeting: 
https ://1 u-se. zoom. us/j/ 4129550095 
Mhm har tre projekt på gång som kommer att 
presenteras under dagen: 
AnHn, Den digitala eleven 
MaTu, Konstnärligt, personligt, musikaliskt uttryck 
AdTi, lnkludering, inflytande och delaktighet 

Mötet avslutades 

Vid protokollet 

ff)7l;L 
Sara Engblom Mattias Frisk 

J~yitk 
Almaz Yebio 
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LUNDS 
UNIVERSITET 

Konstnärliga fakulteten 
F akultetsstyre Isen 

Ledamöter 

Närvaro-och 
yttranderätt 

Frånvarande 

Sanimir Resic 
Staffan Storm 

Håkan Andersson 
Sven Bjerstedt 
Henrik Frendin 
Maria Hedlund 
Sofie Lebech 

Per Olof Persson 
Jan Michelsen 
Åse Lugner 
Maria Frej 
Kirse Junge-Stevnsborg 
Jesper Larsson 

Ida Wachsberger 

Adam Brenthel 
Outi Stålhane 
Teodor Lontos 
Gertrud Sandqvist 
Karin Johansson 

Hamiduallah Turab 

Zita Bauerle 

AlmazYebio 
Amin Zouiten 
Moa Lindell 

STYR 2021/1999 

PROTOKOLL 
2021-05-26 kl. 15.00 (-17.30) 
i Zoom

ordförande 
vice ordförande, 
ej §23 -jäv 

ej 24-jäv 
ej §23 -jäv 
ej §23 -jäv 

endast §13 
endast§ 14, § 15 
och §16 
endast § 1 7 och 
§18

sekreterare 

dekan 
prodekan 

universitetslektor Musikhögskolan 
docent Teaterhögskolan 
professor Musikhögskolan 
universitetslektor Konsthögsko Ian 
universitetsadjunkt 
Teaterhögskolan 
universitetslektor Konsthögskolan 
studiekoordinator Teaterhögskolan 
bibliotekschef Musikhögskolan 
VD och Konserthuschef Malmö Live 
chef Malmö Konstmuseum 
scenkonstchef och tidigare 
VD Kulturhuset Stadsteatern 
studentrepresentant Musikhögskolan 

SACO-S 
Fackförbundet ST, OFR/S 
språkrör SKFM (adjungerande) 
professor Konsthögskolan 
prefekt, Musikhögskolan 

controller 

fakultetskoordinator 

universitetslektor Musikhögskolan 
studentrepresentant, Konsthögskolan  
kanslichef 

1 (9) 
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