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Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
 
Närvarande: 
Göran Folkestad, ordförande  
Lia Lonnert, sekreterare 
Eva Sæther, ledamot (lärare)  
Camilla Jonasson ledamot (doktorand) 
Peter Spissky, ledamot (doktorand) 
Markus Tullberg ledamot (doktorand) 
Pia Bygdéus, ersättare (doktorand) 
Sverker Zadig, ersättare (doktorand) 
Ann-Charlotte Carlén, adjungerad ledamot, prefekt, fr.o.m. § 5f 
Adriana DiLorenzo Tillborg (adjungerad till mötet) 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Val justeringsperson. 
Till justeringsperson valdes Camilla Jonasson. Adriana DiLorenzo Tillborg adjungerades till 
mötet. 
 
§3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. Ingen övrig fråga anmäldes.  
 
§4. Föregående mötes protokoll (2014-12-10). 
Föregående mötes protokoll (2014-12-10) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5. Information och skrivelser 
a) Pia Bygdéus informerade från IS att Håkan Rydin kommer att vara ställföreträdande prefekt 
2015-2017, och att frågor gällande miljöarbetet samt planerna på en ny musikhögskola 
diskuterats. 
 
b) Pia Bygdéus och Göran Folkestad informerade från KFR att en ny policy gällande hur 
förlängning av doktorandanställning till följd av institutionstjänstgöring skall hanteras kommer 
att läggas fram för beslut i KFS. KFR har även granskat de individuella studieplanerna inför 
beslut i KFS.  
 
c) Lia Lonnert informerade om hemsidan och de förändringar som gjorts.  
 
d) På FUN rapporterades om de konferenser som doktorander och lärare deltagit i under året: 
Nordiska Nätverket för Musikpedagogisk Forskning (NNMPF) konferens i Helsingfors; 
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Reflective Conservatory på Guildhall, London; Nationell estetisk kongress i Uddevalla, samt 
Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning NFPF/NERA i Göteborg.	  
	  
e) På FUN rapporterades om de VR-ansökningar som gjorts i år. Musikhögskolan i Malmö är 
huvudman för Eva Sæther och Mikael Stigendals ansökan ”Orkestrering av social hållbarhet? En 
tvärvetenskaplig och interaktiv studie av El Sistema”, Henrik Frisk och Stefan Östersjös ansökan 
”The Musical Body: method development for interdisciplinary artistic research” samt Duo 
Gellands ansökan ”Investigation children´s catalysing significance for the chamber musician’s 
interpretative”. En ansökan där musikhögskolan inte är huvudman men där forskare från MHM 
ingår är ansökan från Viveka Lyberg Åhlander (Logopedi, foniatri och audiologi), Anna 
Houmann (MHM), Birgitta Sahlén & Jonas Brännström  (Log. fon. aud). Ann-Christine Ohlsson, 
(Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin/Lärarutb). ”Teacher training for coping with 
communicatory challenges in today’s learning environments: Taking knowledge from the lab to 
implementation in teacher education”. 
 
f) Ann-Charlotte Carlén, Göran Folkestad och Eva Sæther informerade om den nya 
delegationsordningen för Konstnärliga Fakulteten. Ann-Charlotte Carlén, Göran Folkestad och 
Karin Johansson gavs i uppdrag att diskutera och precisera FUNs uppdrag i den nya 
delegationsordningen.  
 
g) Ann-Charlotte Carlén och Lia Lonnert presenterade läget för distribution av publikationer från 
MHM.  
 
§6. PM	  för	  forskarutbildningen 
Ann-Charlotte Carléns förslag att göra ”lathundar” för rutiner vid disputationer och för gästlärare 
på forskaravdelningen bifölls. Ann-Charlotte Carlén och Lia Lonnert gavs i uppdrag att diskutera 
disputationer med serviceenheten. Lia Lonnert gavs i uppdrag att sammanställa PM för 
disputationer. Lia Lonnert och Eva Sæther gavs i uppdrag att undersöka de praktiska problem en 
gästlärare kan möta och presentera detta för Ann-Charlotte Carlén. 
 
§7. Utfall	  av	  2014	  års	  budget 
Lia Lonnert meddelade att utfallet för Musikpedagogik var -17 789.40 SEK och för Musik 23 
089.71 SEK. 
 
§8. Fördelning	  av	  driftsbudget	  2015	  Musikpedagogik	  och	  Musik 
Fördelningen av driftsbudgeten för Musik och Musikpedagogik presenterades och diskuterades.  
 
§9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§10. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Justeras:  Justeras:     
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