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Kallelse  

Institutionsstyrelsens sammanträde onsdag 13 november 2013  

kl. 15.00-17.30 i X209.  
Kallelsen med bilagor skickas digitalt. En kallelse med bilagor i pappersform finns i rum 

X-224 samt i Receptionen. Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se. Ordi-

narie ledamot kontaktar själv suppleant vid eventuellt förhinder.  

 
Lena Arstam, sekreterare 
 

Nr Ärende  
 

1 Mötets öppnande och dagordningen 
 

 

2 Val av justerare 
 

 

3 Föregående IS protokoll bifogas. 
 
Protokoll från Utbildningsnämnden (UN) för 
Musiker/Kyrkomusikerutbildningen 2013-10-09 
bifogas.  
 
Protokoll från UN för Musiklärarutbildningen 
finns inget nytt att bifoga. 
 
Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
(FUN) finns inget nytt att bifoga. 
 
Protokoll från Konstnärliga Fakultetsstyrelsen 
2013-09-18 bifogas. 
 

 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
• MHM Symfoniorkester konserterade i 

Helsingborgs konsertsal 27 oktober.  
• CONNECT – festival för ny musik i 

samarbete med Musik i Syd har ägt rum 
21-27 oktober i Malmö. Mer info på 
http://www.connectfestival.se/ 

• Fortbildningsdagar vid MHM vecka 44. 
• Öppet Hus på Musikhögskolan 26 nov. 
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• Rapport om UKÄ-utvärderingen. Re-
presentant för MU/KY inbjuds 

• Utlysta anställningar; Universitetslektor 
i Konstnärlig forskning i musik, Verk-
samhetsansvarig IT-tekniker samt Verk-
samhetsansvarig för serviceenheten. 

• Nylokalisering 
• Budgetramar 2014. Annette Bennvid, 

ekonom, inbjuds. 
 

5 Ärende 1: Intranät Förslag till beslut: Medel för införskaffande av ett 
intranät avsätts i budgeten för 2014. 
 

6 Ärende 2: Bordlagt ärende. 
Uppföljning av ärende från 2013-03-20 om 
Universitetskursen IT och Musik 8 hp. 
 

Lars Andersson meddelar att ”50% av lärarna 
som deltog i kursen är examinerade och god-
kända. Martin Hedin som är kursansvarig har 
fått i uppdrag att få de övriga att lämna in sin 
examinationsuppgift så att de kan bli godkända. 
Detta var en fortbildningskurs för våra lärare 
men tyvärr har både deltagandet i föreläsningar-
na och slutförandet av uppgifter varit lägre än 
för fristående kurser i allmänhet. Detta har dock 
ingen inverkan på vår ekonomi just nu eftersom 
kursen gavs 2009 men när vi examinerar de 
resterande lärarna så får vi in 1,4 HPR på aktu-
ellt verksamhetsår.” 
 

7 Ärende 3: Bordlagt ärende. 
Kontakt med Student-/Musikerhälsan och Karin 
Engquist. 
 

 

8 Ärende 4: Skrivelse från Göran Folkestad om 
Forskarutbildningsnämndens (FUN) status och 
placering i organisationen. Bilagor 1-2 
Beslut 2011-03-23 om Forskarutbildnings-
nämnd vid Musikhögskolan. Bilaga 3 
 

Förslag till beslut: Tidigare beslut om 
Forskarutbildningsnämnd uppdateras och görs 
tydligare.  Nytt förslag presenteras vid nästa sammanträde. 

9 Ärende 5: Förslag till tidplan och riktlinjer för 
Handlingsplan för Musikhögskolan 2014. Bil 4 
 

 

10 Jämlikhet 
Ärende 6: Skrivelse från Studentkåren om Jäm-
likhetsgruppen vid Musikhögskolan som IS 
enligt tidigare beslut ställt sig bakom. Bilaga 5 
 

Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen beslutar 
inrätta en lokal Jämlikhetsgrupp och utser Tom-
my Lindskog till ordförande. I gruppen ska också 
ingå 2 studenter, 1 lärare, 1 T/A representant och 
minst 3 suppleanter. Gruppen konstituerar sig 
själv. 
 

11 Övriga frågor  

 


