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$1. Mötets öppnande

$2. Val av justeringsperson

Anna Houmann

^v
Anders Ljungar-Chapelon

$4. Godkännande av dagordning

55. Föregående mötes protokoll godkänns (2018-05-09). Ligger pä hemsidan:
httos:/ /w-'ww.inhm.lu.se,/om-musil<hosskoian/orEanisauon/snreiser-och-
natnnder / fors karutbildnìnqsnamnd fun

$6. Information och skrjvelser:

(") Stefan Östersjö informerar: Rapport från S,{ÂR,20L8.
(b) Stefan Östersjö informetan Rapport ftån Interference #6, heads-up för Interference #7

Q0-23 november), samt Francisca Skoghs pianofestival Q4-25 november) och audio paper
symposium (10-1 1 decembef .

(.) Eva Saether och Anna Houmann informerar: Heads-up för boksläpp/seminarium /nfo,6
novembet, 12.00-13.00.

(d) Stefan Östersjö och l(arin Johansson informerar: Info om UI(Ä:s uwärdering av
Forskarutbildningen i musik.

G) Stefan Östersjö och lGrinJohansson informetat Ny professwTlo/o för Musik. Stefan och
I(arin informerade om hur utlysningsprocessen hittills sett ut, samt svatade på frågor kring titl
exempel ekonomiska förutsättningar, ämriesansvarsuppdrag kopplat till språk samt strategiska
fràgor för den sammântagna forskningsmiljön vid MHM.
(Ð Eva Saether informerar Forskarskola Agendz2030. Vid I(FR:s möte 180918 beslutades
att ge uppdtaget tjll MHM, den enda institution som lämnat in en intresseanmàlan. Ur
protokollet för I(FR: "Dekan uppdrar till Musikhögskolan attta ftam förslag tili hur deltagande
i forskarskolan kan se ut". Detta beslut har dragits tillbaka, däTeaterhöEskolan visatintresse.
Det hat därmed uppstått en konkurrenssituation mellan tvä zv fakultetens institutioner. Det är
oklart var och hur beslutet kommer att fattas.

$7. Eva Saethet och Stefan Östersjö informerar: Ekonomi, driftsbudgeten för musik och
musikpedagogik. Driftsbudgeten för Musikpedagogik ligger på minus, vilket förklaras av att fyn
SO%-seminarier genomförts samt att doktorandema fãtt en pott att disponera för deltagande i
konferenser. På musiksidan finns medel kvar, de kommer att anvàndas bland anriât till den
kommande Interference-konfetens en.

$8. Eva Saether: Arbetet med ny forskningsstntegl för konstnarltga fakulteten. Denna punkt
ersätter den stående punkten "Flandlingsplan för MHIVI". Gällande forskningsstrategi för
I(onstnärliga fakulteten samt LU:s forskningsstrategi 2017-2021, bifogas. Vid KFR 180918 fick



ämnesansvanga i uppdrag att skriva frarr. en ny strategisk plan för forskningen vid fakulteten. Eva
och Anna kommer att samatbete i detta upp&ag när det gäller musikpedagogikens plats i strategin.
Stefan och Eva kommer att bjuda in FUN:s medlemmaf 

^tth^ 
synpunkter på texten, efterhand

som den växet fram.

$9. Eva Saethet och Stefan Östersjö om ekonomi, driftsbudgeten för musik och musikpedagogik.
Se$7.

$10. Anna Houmann infotmerar: Arbetet med EAS-konferensen, 15-18 mai,201,9. Submission till
konferensen startade 15 luli och avslutas 1 november. Samtliga abstrakts går igenom en blind
review process där Bva Sæther, A,nna Houmann och doktoranderna i musikpedagogik ngãr i
review kommitté. Antalet submissions är långt över förväntan och kommer från väddens alla hörn.

511.Anna Houmann informetar: Ändringar i ASP för musikpedagogik. Eftersom
musiklärarutbildningen har föràndrats över åten behöver förkunskaps- och behörighetskraven till
forskarutbildningen ses över. Detta för att skapa en tydlighet kring vilka utbildningsvägar som är
möjliga för studenterna nàr det gäller att kunna söka sig till doktorandstudier efter avslutad
lätarutbildning i musik.,{.nna Houmann,Eva Sæther, Sara Engblom och Lars Andersson kommer
att se över fötkunskaps- och behödghetskrav sâmt genomlysa olika utbildningsvägar till
doktorandstudier i musikpedagogik.

$12. Eva Saethet informerar: Fräga om värdskap för MISTEC 2020,27-31 juh. Ett värdskap kräver
att institutionen bidrar med finansiering.

Beslut: Lyfta frägan om finansiering av konferenser anordnat av Musikhögskolan/I(onstnärliga
fakulteten i fakultetsstytelsen som framförs av Eva Saether och Anders Ljungar-Chapelon. Finns
det en möjlighet att avsätta fakultetsmedel centalt för att ha beredskap för att kunna åta sig
värdskapsupp&ag.

$13. Ovnga ftãgor

1. Utnämnande av Hedersdoktorer (Anna Houmann)
Anna F{oumann skickat skrivelse från FUN till fakultetsledningen angående utnämnande
av hedersdoktorer vid den I(onstnädiga fakulteten.

2. Vad sker nàrLottaCarléninte kan näwata (Eva Saether)
Eva Saethet yrkar pà att ersättare tillsätts nàt Carlén inte kan narvara vid FUN-möte.
Ersättaren bör vara utbildningsledate, med tanke på kopplingen mellan forskning och
grundutbildning.

$14. Mötets avslutande

vid protokollet Justerat

Z|-*-,,Ç$,*r<z

Anna Eva Sæther


