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Arende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordforande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson Till justeringsperson utsågs Lena Ekman Frisk.

a
J Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes efter ett tillägg under $ 8

Jämlikhet.
4 MEDDELANDEN/IN FORMATION

a) Lokalfrågor. a) Ordftirande informerade om att en projektledare flor
samlokaliseringen har anställts, som jobbar 50 %. Han
kommer att sätta sig in i det tidigare framtagna materi-
alet på de tre institutionerna och kommer att besöka fa-
kultetens olika verksamheter. LU Byggnad har skickat
ut ñrfrågningar till privata fastighetsägare om vilka
möjligheter som finns, och fått en del respons. Ordfo-
rande påminner om tidigare lokalprogram som i ljuset
av samlokaliseringen och i diskussion med olika be-
rörda kommer att justeras. Vilka ytor som kan samut-
nyttjas inom fakulteten kommer också att påverka lo-
kalprogrammet. Möjlighet finns eventuellt att samar-
beta med andra aktörer och hyra in sig i speciallokaler.
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b) Information från Utbildningsnämnd och
fakultetskansli.

c) Tertialbokslutjanuari - augusti 2018 och
prognos fÌir helår 2018.
Bilaga4c

d) Utlysning inom konstnärlig forskning i
musik.

e) Utlysning av tjänst som utbildningschef
vid Musikhögskolan.

b) Staffan Storm informerade från Utbildningsnämn-
den vid LU. LU undersöker ett system for digital ex-
amination, Inspera. Det är möjligt att vi kan komma att
använda det i någon form om LU köper in det. Det
kommer att utvecklas en ny gemensam lärplattform vid
namn Canvas. Troligen kommer fürfrågningar att gå ut
till institutionerna inftir en upphandling. Det finns en
arbetsgrupp lor lärplattformar på MHM som bör få be-
svara en sådan ftirfrågan.

Rättighetslistan for studentema är under revision efter
att ha varit ute på remiss på institutionerna. Preliminärt
l-. -. . l i I ------- --- :l q----t-:Â-r n -t-1--- --:l r r t C--L-L.:ll-,-ugstut" KUllltttcl' vru alssKlllct. t\gKtul vlu LU raslstailgl
sedan listan. Fakulteterna har möjlighet att besluta av-
vikelser från listan som därefter beslutas av rektor vid
LU.

Genom temat "Det breda universitetet" vill man profi-
Iera LU.

Fakultetsgemensamt: Nu pågår sista stegen i rekryte-
ringen av en ny kanslichef. 32 personer har sökttjäns-
ten.

Lena Hallabro har ansökt till och anställts som projekt-
ledare ftir kulturskoleklivet. Det finns en fakultetsge-
mensam arbetsgrupp som lägger upp riktlinjer filr arbe-
tet. Hemvisten for projektet är ämneslärarutbildningen,
men hela fakulteten är involverad.

c) Annette Bennvid presenterar siffrorna ftir tertialboks-
lutet. Prognosen för hela âret är att intäktema blir högre
änväntat, men även kostnaderna. Preliminärt blir resul-
tatet 46 tkr lägre än budgeterat.

d) Musikhögskolan kommer att utannonsera en profes-
sorstjänst i konstnärlig forskning i musik pä75% dât

nuvarande ämnesansvarige kommer att avsluta sin an-

ställning. Utlysningen kommer att ske internationellt.
Lärarfürslagsnämnden (LFN) har godkänt att vi går vi-
dare i processen. Nästa steg är beslut hos rektor vid LU
därefter startar arbetet i en av LFN:s utsedd rekryte-
ringsgrupp som kommer att arbeta genom hela proces-
sen.

e) Utlysning till utbildningschef vid musiker- och kyr-
komusikerkansliet har publicerats. Ansökan ligger öp-
pen fram till 14 oktober.
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5 PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2018-05-30, bilaga 5 a.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky 2018-06-05, bilaga 5 b.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
201 8-06-04, bilaga 5 c.

d) Protoko I I från Konstnärl i ga fakultetsstyre l-
sen 20 I 8-05 -23, bilaga 5 d.

a) Lades till handlingarna.

b) Lades till handlingarna.

c) Lades till handlingarna.

d) Lades till handlingarna.

6 Ärende l:
Skrivelse från studenter på musikerprogram-
met, inriktning symfoniorkesterinstrument
vid Musikhögskolan i Malmö.
Bilagaí a

Studenterna Ellen Löfgren och Sara Terzic fi)redrog
ärendet. Genom studenternas ftirslag och diskussion i
styrelsen beslutades ñljande:

- Nämnden for jämställdhet, likabehandling och mång-
fald fortsatter sitt arbete enligt den uppdragsbeskriv-
ning som Institutionsstyrelsen beslutat 20 I 8091 9.

- Studentrepresentation finns med i orkesterrådet som
planerar orkesterprojektens konsertprogram.

- Prefekten uppdras att formulera ett förslag till ett väl-
komstbrev, skrivet på svenska och engelska, till gäs-

tande lärare och dirigenter. Förslaget presenteras för
Institutionsstyrelsen. Brevet ska innehålla allmän in-
formation infìir gästlärarbesöket samt en sammanfatt-
ning av Lunds universitets/Konstnärliga fakultetens
värdegrund.

- Projektledare och producent samlar orkestern infür
kommande orkesterveckor och informerar om projekt
som ska genomfloras. I anslutning till det informeras
om värdegrunds- och j ämställdhetsfrågor.

- Fakultetens folder "Vad är diskriminering och trakas-
serier?" finns på Musikhögskolans och fakultetens
hemsida och ställs ut i Musikhögskolans foajé.

- Skyndsam återkoppling mellan skolans ledning och
berörda personer ska, enligt de rutiner som finns, ske
vid händelser som uppfattats som kränkande.

7 Ärende 2:

Förslag till inrättande av Nämnden flor jäm-
ställdhet, likabehandling och mångfald vid
Musikhöeskolan i Malmö.

Institutionsstyrelsen gick igenom fi)rslag till beslut och
gjorde en rad ändringar. Styrelsen poängterade att det är
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Vid protokollet Justerat

#h^lt "ø,"/4rá/^-
Astrid Byrman Ann-Charlotte Carlén Lena Ekman Frisk

Bilaga7 a viktigt att nämnden representerar MHM:s olika verk-
samheter och att nämnden inte tar på sig ett für stort
uppdrag som blir for omfaffande och betungande ft)r le-
damöterna. Styrelsen tog beslut efter ett antal ändringar.
Se beslutsbilaga.

8 JämlikhelArbetsmi lj ö/Hållbar utveckling Det finns numera en kvinnoorkester med medlemmar
från Musikhögskolan som informationsavdelningen
skulle kunna synliggöra på hemsidan.

9 Övriga ärenden

10 Kommande möten: 24 oktober (flytt från 7 no-
vember), 5 december och l9 december, 15.00-
17.30.
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I nstitutionsstyrelsen 2018-09-19

Tertia lboksl ut och helårsprognos

År 2018

Myndighetskapital lB 2018

Beräknat myndighetskapital UB 2018

Avvikelse
prognos /

budget

342

816

118

0

7 276

181

0

-1 503

0

0

0

-7 322

-46

Tkr
-5 754
-6273

MUSIKHöGSKOLAN IMALMö
UTFALL (tkr)

jan-aug
PROGNOS (tkr)

helår

BUDGET (tkr)
hetår

lntiikter:

Statsa nslag

Bidrag

Övriga intäkter

Nettoperiodisering

72 493

L 422

188

45

109 08L

1 669

455

964

L08 739

8s3

337

964

Summa intäkter: 74 t47 Itzt69 110 893

Kostnoder:

Persona I kostnader

Löpa nde semesterkostnad

Driftskostnader

Avskrivn i ngskostna der

Loka I kostnader

lndirekta kostnader, 2 nivåer

43 432

-1,4

5 552

841

10 604

r_3 808

64 803

0

LO 072

r267

L5 836

20 7LO

64 984

0

8 569

L267

1s 836

207L0

Summa kostnader: 74222 tLz688 111 366

RESULTAT: -75 -519 -473
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Beslut i Institutionsstyrelsen
vid Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga fakulteten,
Lunds universitet

Förebyggande och fortsatt arbetet med jämställdhet, likabehandling och mång-
faldsfrågor i samband med orkesterprojekt vid Musikhögskolan i Malmö.

Kort bakgrund

I samband med musikerutbildningens orkesterprojektvecka i maj 2018 inträffade ett par
händelser som uppmärksammades av nàgra studenter i orkestem som kränkande. Det
handlade dels om att orkestern spelade ett stycke av Hilding Rosenberg där en av sat-
sernas titel innehöll n-ordet, dels om dirigentens instruktioner till orkestern under repe-
titionsarbetet, samt hur stycket presenterades vid den fürsta konserten.

Diskussioner uppstod efter den fürsta konserten, före den andra konserten, och åtgärder
vidtogs av producent, projektledare och utbildningschef där styckets titel ändrades i
programmet. Vidare fördes samtal med konferenciern inför presentationen på den andra
konserten. Presentationen omformulerades. Därefter bjöd utbildningschef in till samtal
på måndagen, direkt efter konserternas avslutande. Detta tackade studenterna nej till och
önskade istället lyfta ovanstående händelser vidare till Jämgruppen.

Ett återkopplande möte skedde istället nägra dagar senare då några studenter, Jämgrup-
pens ordförande, producent, projektledare, utbildningschef samt prefekt var nåirvarande.
Studenterna framforde sina synpunkter och förslag på åtgärder med nya rutiner inför
framtiden diskuterades. En av dessa var att det bör finnas med studentrepresentation i
programrådet som planerar symfoniorkesterns program. Direkt efter mötet med student-
gruppen informerades Institutionsstyrelsen av prefekten om mötet och diskussionen som
varit sammadag,30 maj 2018.

Studentgruppen berättade att de önskade lyftafråryan vid ytterligare ett möte i Institut-
ionsstyrelsen till hösten och prefekten bjöd in till det mötet.

Studentgruppen har därefter skrivit ett brev där de i detalj nedtecknat vad de upplevt har
sagts. I det brevet finns också SMS-, och mailkonversation inklippt. Brevet har gåtts
igenom av producent, utbildningschefoch prefekt som konstaterat att det endast är den
ena partens berättelse som återges i brevet och att det därmed ger en ofullständig bild av
förloppet. Dessutom finns flera personer namngivna i brevet, varför ärendet presenteras
muntligt vid Institutionsstyrelsens möte 19 september 2018.

Efter orkesterveckan i maj har fakulteten genom prodekan hört av sig till förlaget och
reforerat till den diskussion som varit vid Musikhögskolan gällande Ililding Rosenbergs



stycke "Orfeus i stán" och bett dem diskutera med rättighetsinnehavarna om en av ver-
kets undertitlar skulle kunna ändras. Flera i Institutionsstyrelsen delade inte åsikten att
verkets titel borde ändras av den anledning att stycket är ett tidsdokument och Hilding
Rosenbergs verk.

Nämnden ftir jämställdhet, likabehandling och mångfald

I samband med att Musikhögskolans Jämgrupp nu får ett tydligare uppdrag och byter
namn till Namnden far jamsñlldhet, likabehandling och mångþld, finns en plattform
för det fortsatta arbetet med dessa frågor vid institutionen. Nämndens arbete kommer att
ske i samarbete med den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten som
i sin tur står i relation till Lunds universitets Ledningsgrupp ftir jämställdhet och likabe-
handling.

Nämndenþr jdmstcilldhet, lÌkabehandling och mångþld ska arbeta aktivt för en inklu-
derande arbetsmiljö for både anställda och studenter. Nämnden har i uppdrag, utifrån ett
intersektionelltlperspektiv, att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens
strategiska och iångsiktiga arbete meci jämstäiidhet och likabehandiing samt verka för
ömsesidig tolerans och respekt. Vidare ligger det i nämndens uppdragatt hålla sig in-
formerad och uppdaterad gällande det jämställdhets-, likabehandlings-, och mångfalds-
arbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå.

Beslut

Nämnden ftir jämställdhet, likabehandling och mångfald fortsåitter sitt arbete en-
ligt den rrppdragsheskrivning som Tnstilutionsstyrelsen hesh¡taf 20180919.

Studentrepresentation finns med i orkesterrådet som planerar orkesterprojektens
konsertprogram.

Prefekten uppdras att formulera ett fürslag till ett välkomstbrev, skrivet på
svenska och engelska, till gästande lärare och dirigenter. Förslaget presenteras

für Institutionsstyrelsen. Brevet ska innehålla allmän information inför gäst-

lärarbesöket samt sammanfattningen av Lunds universitetsÆ(onstnärliga fakulte-
tens värdegrund. Denna sammanfattning lyder

Lunds uníversitet ingår i en vcirldsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundlciggande
vdrderingar som europeiskø universitet har enats kring i Magna Chartq Universitatum. Hcir

fastslås vikten av autonomi och akqdemiskfrihet. Universiteten ska ståfriafrån påtryckningar

från omvcirlden ochforsvarø utbildningens ochþrskningens frihet, integritet och kvalitet.

Vr)rdegrunden c)r ocl<såförankrad i de lagar som en svensk, støtlig myndighet skafölja. Verk-
samheten ska vcirna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för øllas lika
vcirde, effektivitet och service samt demokrøtiska principer och mcinskligafri- och rcittigheter.
Jdmsølldhet och mångfald cir grundlciggande principer för alla delar qv vår verksamhet.

Andra vdrderingar som kcinnetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid cir kri-
t i s kt o c h r efl e kt er an d e p er s p e kt iv, s a kl i g he t, o p ar t i s kh et, rryfi ke n het, e ng ag em qng,

m e dm cins kl ighet o c h hum or.

1 
Begreppet ¡ntersekt¡onol¡tet or ett vetenskapligt begrepp som syftor till att syntiggörq maktrelqtioner

baserode på etnicitet, kön, klass, sexuell ldggning, religion, ålder och funkt¡onal¡tet.



Projektledare och producent samlar orkestern infür kommande orkesterveckor
och informerar om projekt som ska genomfüras. I anslutning till det informeras
om värdegrunds- och j ämställdhetsfrågor.

Fakultetens folder "Vad är diskriminering och trakasserier?" finns på Musikhög-
skolans och fakultetens hemsida och ställs ut i Musikhögskolans foajé.

Skyndsam återkoppling mellan skolans ledning och berörda personer ska, enligt
de rutiner som finns, ske vid håindelser som uppfattats som kränkande.
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Beslut i Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga fakulteten,
Lunds universitet

Uppdragsbeskrivnin g för Nämnden ftir j ämställdhet, likabehandling och

mångfald vid Musikhögskolan i Malmö.

Bakgrund

Musikhögskolans Jdmgrupp byter namn till Namnden ftr jdmstrilldhet, likabehandling och
mångfald. Nlimnden arbetar proaktivt med jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsfrågor som är relevanta ftjr institutionen. Nämnden är på samma sätt som
Miljönämnden underställd Institutionsstyrelsen och konstituerar sig så ltinge ett behov finns.
Arbetet sker i förhållande till den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten
som i sin tur står i relation till Lunds universitets Ledningsgrupp ftirjämställdhet och
likabehandling.

Utgångspunkt ftir nämndens arbete är också den Konstnrirliga fakultetens värdegrund.

Verlrsamheten ska vrirna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas likn vcirde, effektivitet och
service samt demokratiska principer och mcinskligafrí- och rcittígheter. Jömstr)lldhet och mångfald ar grundldggande
principer /ör alla delar av vår verkamhet. Andra vcirderingar som kcinnetecknar Lunds universitet och har gjort så under
lång tid cir kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmrinsklighet och humor

Ur Konstnärliga fakultetens strategiska plan 20 18-2022

Nämndens uppdrag

Nämnden ska arbeta aktivt ft)r en inkluderande arbetsmiljö ftir både anställda och studenter.
NÈimnden har i uppdrag, utifrån ett intersektionelltr perspektiv, att utveckla, uppdatera,
informera och sprida institutionens strategiska och långsiktiga arbete med jämställdhet och
likabehandling, samt verka für ömsesidig tolerans och respekt. Vidare ligger det i nämndens
uppdrag att hålla sig informerad och uppdaterad gällande det jämställdhets-, likabehandlings-,
och mångfaldsarbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå.

1 
Begreppet ¡ntersekt¡onol¡tet or ett vetenskoptigt begrepp som syftar till ott syntiggöra mqktrelotioner baserode

på etnicitet, kön, klsss, sexuell löggning, religion, ålder och funktionalitet.

UNIVERSITET

t



Nämndens arbetsuppgifter

Nämnden
- håller regelbundna möten,

skickar ut kallelse med dagordning till ledamöter, skriver protokoll, publicerar dessa
på Musikhögskolans interna webbsida samt skickar protokoll till
utbildningsnåimnderna och till Institutionsstyrelsen,

sprider information om det interna och externa arbetet med jämställdhets-,
likabehandlings- och mångfaldsfrågor,

kan utse en representant som vid behov kan delta i konferenser och seminarium som
berör jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor,

samarbetar och samverkar med styrelser, arbetsgrupper, arbetslag, programråd och
nämncier samt stucientkåren vici Musiichögskoian i Maimö,

füreslår ftir Musikhögskolans ledningsgrupp aktiviteter och temaområden i syfte att
vidareutveckla jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet vid institutionen,

uppmärksammar och lyfter fram olika perspektiv på jämställdhet. likabehandling och
mångfald i det offentliga rummet på institutionen genom att t ex tillhandahålla
inspirationsmaterial, lagtexter, policydokument och handlingsplaner.

Nämndens sammansättning

Nåimnden ska bestå av ledamöter som representerar Musikhögskolans olika verksamheter. En
diversitet och en intersektionell sammansättning av nämndens ledamöter eftersträvas liksom
en balans mellan de olika utbildningarna:

l-2LärareML
I-2Lärarc MU/KY
1-2 TA-personal
ev. 1 skyddsombud

2-4 studentrepresentanter (ML/MUKY)
I doktorand
1 ledningsfunktion (ML/MUKY)

Nåimnden bör bestå av 7,upp till max 13 ledamöter. Nämnden kan vid behov adjungera
ytterligare ledamöter ftir kortare perioder eller enstaka möten.

Ledamöterna deltar i nämndens arbete under ett läsår med möjlighet till förlängning
ytterligare ett läsår. Utbildningsledningen utser en representant (ledningsfunktion) inför ett
nytt läsår. Ledamoten från utbildningsledningen bör växla mellan utbildningarna ML och
MUKY. Denne tar emot intresseanmälningar från lärare, studenter och övrig personal vid
läsarsstarten och kallar till det första mötet på hösten. För det fortsatta arbetet väljs ordlorande
och sekreterare ur nämnden av nämndens ledamöter och dessa har sina funktioner i nämnden

2



på samma sätt som nämndens övriga ledamöter; ett år med möjlighet till ftirlåingning
ytterligare ett läsår. Att ingå i nämnden bygger på frivillighet. Inga val ftirrättas.

Ersättning ftir nåimndens arbete sker ftir l?irare och personal på samma sätt som vid arbete i
andra styrelser/nämnder (IS och UN). Doktorander ersätts med timmar pä liknande sätt.
Studenter ersätts inte.

3




