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Forskarutbildningsnåimnden (FUN)

Nåirvarandç:
Eva Saether, ordftirande
Stefan Östersjö, vice ordftirande
Anna Houmann, ledamot (kirare)
Kent Oloßson, ledamot (lärare)
Karin Johansson, ersättare (lärare)
Ann-Charlotte Carlén, adj ungerad ledamot, prefekt

Frånvarande:
Anders Ljungar-Chapelon, lärare
Markus Tullberg, doktorand
Halla Steinunn Stefansdottir, doktorand
David Johnson, doktorand (föräldraledig htl8 och vtl9)

$1. Mötets öppnande
Ordftirande förklarade mötet öppnat.

$2. Val justeringsperson
b) Till justeringsperson valdes Kent Olofsson.

$3. Val av tillf?illig sekreterare
Till tillftillig sekreterare valdes Karin Johansson.

$4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkåindes med en övrig fråga.

$5. Föregående mötes protokoll (2019-01-09)
Föregående mötes protokoll godkändes ej och skickas åter till justeringsperson.

$6. Information och skrivelser
a) Rapport fran EAS styrgrupp (Anna Houmann och Eva Saether)
Anna Houmann och Eva Sæther rapporterade från planeringen inftir konferensen med European
Associationfor Music in Schools (EAS) som hålls vid Musikhögskolan i Malmö 17-18 maj 2019.
Konferensprogrammet innehåller ca 130 presentationer och kommer i mitten av mars månad.
Styrelsen for International Societyfor Music Education (ISME) kommer attha
planeringssessioner i samband med konferensen och träffar då nyckelpersoner inom
musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö ftir strategiarbete.
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b) Rapport från NNMPF-konferensen (Eva Saether och Karin Johansson)

Karin Johansson och Eva Saether rapporterade från konferens med Nrinerketför nordisk
musiþedagogískforslming (NTNMPF) 26-28 februari vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Konferensen samlade ca 100 deltagare. Temat ftlr årets konferens var "The future of music
education in Higher Music Education". Cecilia Ferm-Almqvist avgår i år som ordfürande ftir
nätverket och ersätts av Kari Holdhus från Norge. Eva Saether är svensk representant i styrelsen.
Nästa års konferens (2020) kommer att inträffa i Köpenhamn.

c) Information om sökandet efter en ny ämnesansvarig i musik (Ann-Charlotte Carlén, Stefan
Östersjö och Karin Johansson)
Ann-Charlotte Carlén, Stefan Östersjö och Karin Johansson informerade om processen att
anställa ny professor i konstnärlig forskning i musik. Universitetets krav att endast kvinnliga
professorer bör anställas fürsvårar processen.

$7. Ekonomi, driftsbudgeten ftir musik och musikpedagogik (Eva Saether och Stefan
Östersjö)
Eva Saether och Stefan Östersjö informerade om att kostnaderna för ansökan till Hoizon2020
delas mellan forskarutbildningarna.
Ann-Charlotte Carlén informerade om budgetmedel. För 2019 är budgeten für musikpedagogik
268 tkr (150 tkr + 4,5x15 tkr ftjr doktorander + 50 tkr ftjr datorer) och für konstnärlig forskning
130 tkr (100 tk + 2xl5 tkr ftir doktorander, inga medel ftir datorer). Datorer vid konstnärliga
forskarutbildningen bekostas av musikerutbildningens grundutbildningsmedel. Den ojämna
fördelningen är en engångsfüreteelse beroende på det ekonomiska läget. FUN diskuterade detta
mot bakgrund av den kommande Forskningsstrategin, som Konstnärliga Fakultetsrådet har
arbetat med och som nu bereds i Konstnärliga fakultetens ledningsgrupp.

$8. Riktlinjer ftir docentkriterier für musikpedagogik (Eva Saether)
Eva Saether presenterade ftirslag till riktlinjer für docentkompetens i musikpedagogik. FUN
beslutade att anta dessa.

$9. Övriga frågor
a) Karin Johansson och Stefan Östersjö informerade om att Universitetskanslersämbetet

(UK{) nu skickat det preliminåira yttrandet över utvärderingen av konstnärliga
forskarutbildningen i musik.

$10. Mötets avslutande
Ordftirande frirklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras

Karin Johansson Kent Olofsson Eva Sæther
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