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Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
 
Närvarande 
Eva Saether, ordförande  
Halla Steinunn Stefansdottir, ledamot, doktorand 
Markus Tullberg, ledamot, doktorand 
Karin Johansson, ersättare (lärare)  
Övriga 
Ann-Charlotte Carlén, adjungerad ledamot, prefekt 
Jesper Olsson, handläggare 
 
Frånvarande 
Stefan Östersjö, vice ordförande 
Anders Ljungar-Chapelon, ledamot, lärare 
Kent Olofsson, ledamot, lärare 
David Johnson, doktorand (föräldraledig ht18 och vt19) 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Val av justeringsperson  
Till justeringsperson valdes Markus Tullberg. 
 
§3. Val av tillfällig sekreterare 
Till tillfällig sekreterare valdes Karin Johansson. 
 
§4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med sju övriga frågor. 
 
§5. Föregående mötes protokoll (1/19, 2019-01-09 och 2/19, 2019-03-06) 
Föregående mötens protokoll godkändes. 
 
§6. Information och skrivelser 
Information och skrivelser: 
(a) Rapport från EAS styrgrupp (Eva Saether).  
Eva Saether informerade om den kommande konferensen European Association for Music in Schools (EAS) 
som samlar ca 350 ledamöter och hålls i Malmö 15-18 maj.  
https://eas-music.org/2019-malmo-se/ 
 
(b) Rapport kring arbetet med fakultetens forskningsstrategi (Eva Saether) 
Eva Saether informerade om fakultetens arbete med ny forskningsstrategi. Musikhögskolan har lämnat 
kommentarer och strategin beslutas vid nästa möte med Fakultetsstyrelsen i maj. FUN beslutade att i 
fortsättningen ha en stående punkt som tar upp arbetets Musikhögskolans forskningsstrategi.  
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(c) Information om tillsättandet av ny ämnesansvarig/professor i musik (Karin Johansson, Halla Steinunn 
Stefansdottir och Ann-Charlotte Carlén) 
Karin Johansson, Halla Steinunn Stefansdottir och Ann-Charlotte Carlén informerade om tillsättningen av ny 
professor i konstnärlig forskning i musik, Michael Edgerton. Edgerton kommer att börja 1 juni.  
 
(d) Information om Interferens 21-27 maj (Halla Steinunn Stefansdottir) 
Halla Steinunn Stefansdottir informerade om symposiet för konstnärlig forskning 21-27 maj, #8 Interference, 
www.iac.lu.se/projects/interference-8/ 
I samband med detta diskuterade FUN hur studentnärvaro vid dessa tillfällen kan ökas.  
 
§7. Ekonomi, driftsbudgeten för musik och musikpedagogik (Eva Saether) 
Eva Saether informerade om den ekonomiska situationen i musikpedagogik. Läget är som förväntat i början på 
året och medel finns för att finansiera inplanerade seminarier.  
 
§8. Övriga frågor 
a) Ledamöter i FUN 
FUN diskuterade ledamotskap och närvaro i FUN.  
b) Högre seminarier hösten 2020 
Forskningsanknytningen i utbildningarna kan ökas genom återkommande högre seminarier. FUN diskuterade 
hur detta kan implementeras. Förslag på datum är 2/10 och 13/11 kl. 12-13.   
c) RQ20 
Ann-Charlotte Carlén informerade om den kommande utvärderingen RQ20 och uppmaningen till all personal 
att lägga in sin forskning och ”artistic output” i LUCRIS.   
d) Thanh Thuy Nguyens delpresentation på Palladium 7 maj 2019 
Halla Steinunn Stefansdottir och Ann-Charlotte Carlén informerade om Thanh Thuy Nguyens (doktorand i 
konstnärlig forskning) delpresentation inför disputationen senare 2019, på Palladium tisdagen 7 maj.  
e) UKÄ:s granskning av konstnärliga forskarutbildningen i musik 
Karin Johansson informerade om att konstnärliga forskarutbildningen i musik fick godkänt i 
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning.  
f) UKÄ:s granskning av ämneslärarutbildningen i musik 
Eva Saether och Ann-Charlotte Carlén informerade om UKÄ:s granskning av ämneslärarutbildningen i musik.  

 
§9. Höstens möten med FUN 
FUN har två möten under hösten: onsdagen 2/10 kl. 15-17 och onsdagen 13/11 kl. 15-17. 
 
§10. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:   Justeras:     
 
 
 
 
 
Karin Johansson  Markus Tullberg  Eva Sæther   


