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Beslut, föredragande

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Justerings person.

Till justeringsperson utsågs Lena Ekman Frisk.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes efter tillägg under meddelande/
information om:
d) Framtidsveckan
e) Körcentrum Syd
information från prefekt flyttas till § 4 f, samt att fråga om larm i
D-korridoren tas upp under övriga ärenden.

4

MEDDELANDEN/
INFORMATION
a) Information från MHM:s valberedning.

a) Carina Gustin informerade om valberedningens arbete.
Valberedningen består av Carina Gustin, Lars Härstedt Salmonson, Sven Kristersson, Eva Saether, Anders LjungarChapelon och Marika Fältskog. Ledamöterna representerar
olika delar av verksamheten. Valberedningens uppdrag är
att, för kommande mandatperiod 1 januari 2021 till 31 december 2023, lägga fram förslag till ledamöter i institutions-
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Beslut, föredragande

styrelse och de båda utbildningsnämnderna samt till ställföreträdande prefekt. Det är viktigt att de ledamöter som föreslås representerar olika områden vid MHM så att rätt kompetens finns vid beslutsfattande, därutöver gäller jämställd
representation, åldersvariation samt en vilja att föra arbetet
vid institutionen framåt. Ledamöterna måste vara medvetna
om att det kan vara svåra beslut som måste fattas. Kriterier
för att vara röstberättigad och valbar skiljer sig åt mellan institutionsstyrelse och UN. Valberedningen har kartlagt vilka
ledamöter som suttit under tidigare mandatperioder. Nuvarande ledamöter är tillfrågade om de ställer upp för omval.
Om någon som tillfrågas tackar nej måste valberedningen gå
tillbaks och se över sammansättningen i hela gruppen. Valberedningen ska lämna sitt förslag senast 27 september.
Valet startar I oktober och pågår under tre veckor.
b) Information från
Utbildningsnämnd och
fakultetskansli

b) Staffan Storm informerade om

Utbildningsnämnden vid LU
- Den universitetsgemensamma kursen för lärare vid LU
kopplad till Agenda 2030 lanseras i oktober. Kursen tar upp
hållbarhet och miljömål inom utbildningen.
- UNBG (Utbildningsnämndens berednings grupp) får fortsatt
uppdrag att bereda ärenden bl a fördelning av regeringens
extra medel till LU fört ex breddat deltagande och livslångt
lärande. Dessutom avsätts ytterligare medel för 2021. Regeringen kräver återrapportering av prestationer för dessa medel.
- Universitetsgemensam antagningsstatistik visar för LU en
ökning med 16 % under hösten 2020. Ökningen var störst i
den yngsta åldersgruppen (elever direkt efter gymnasiet)
samt bland 30 - 34- åringar. Söktrycket ligger generellt
ganska högt vid LU. Konstnärliga fakulteten ligger på topp
50 inom Sverige där särskilt skådespelarprogrammet och fri
konst är översökta.
- UKÄ börjar sin stora lärosätesgranskning i höst. Första
platsbesöket sker 25 februari 2021.
- Ett nytt förslag till föreskrifter för kursvärdering och kursutvärdering vid LU är framtaget. Förslaget kommer att gå ut
som en formell remiss.
- Avdelningen för högskolepedagogisk utbildning (AHU) är
under fortsatt utredning. Det önskas tydligare koppling till en
central organisation inom universitetet.
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Fakultetsgemensamt

- Samlokaliseringen: Eir Saemundsdottir har slutat som lokalplanerare och Malin Giilich ersätter henne tillfälligt. Det
pågår en rekryteringsprocess för en efterträdare för Eir.
- Intentionsavtalet med Varvsstaden är klart, vilket uppmärksammats i media. Förstudien som ska ligga till grund för den
upphandlade arkitektfirmans initiala arbete, kommer att
sträcka sig en bit in på nästa år. Under hösten ges tätare korta
fakultetsgemensamma infopass.
- Hela LU har haft en tuff terminsstart, det har varit en stor
omställning att starta upp undervisning på ett coronasäkert
sätt. Fakultetsledningen riktar ett stort tack till institutionerna
för det goda mottagandet av studenterna och det noggranna
arbetet med att minimera risker för smitta vid höstterminens
start.
Ordförande framförde gratulationer till föredragandes befordran till anställning som professor. Samtidigt gratulerades
Kent Olofsson som befordrats till anställning som universitetslektor.
c) Information om ekonomi och
tertial bokslut

c) Annette Bennvid, ekonom, informerade om
att tertialbokslutet per 31 augusti 2020 ger ett positivt resultat med 5,7 mkr. För helåret 2020 visar prognosen ett positivt resultat med nästan 1 mkr. Avvikelsen mot budgeten beror främst på att intäkterna har ökat. I de ökade intäkterna
ingår bl a ersättning för Kulturskoleklivet, den nya lärplattformen Canvas, Framtidsveckan och ersättning av kostnader
för ett nytt låssystem.
Kostnader för personal beräknas vid årets slut överskrida
budget med 164 tkr. Detta beror bl a på att större utbildningsvolymer medför ökade personalkostnader. På forskningssidan inväntar vi medel från LU för att täcka kostnader
för en gästprofessur. Hanteringen i samband med coronapandemin gör att det blir högre driftkostnader för gemensamma enheter. Lokalkostnaderna ser ut att öka p g a inbrott
och högre kostnader för bevakning och säkerhet.
Beslut om ett extra utbildningsanslag med 1,5 mkr kom under veckan. Dessa ingår inte i sammanställningen. Detta innebär att MHM sannolikt borde kunna minska det negativa
myndighetskapitalet med mellan 1 till 2 mkr vid årets slut.
Det ställdes en fråga kring om medel för LU Futura har till-
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förts MHM (40 tkr) och Körcentrum Syd (110 tkr). Föredragande kollar upp och återkommer med besked.
d) Information om Framtidsveckan, RQ20 och PRihME

d) Karin Johansson informerade om
- LU Futura (LU:s tankesmedja) arrangerar även i år "Framtidsveckan", under v. 42. Den genomfördes för första gången
förra året. Vissa events kommer att ske med fysisk närvaro
medan andra blir i digital form. MHM medverkar tillsammans med KCS och Musik i Syd. Det har utlysts medel till
körkompositioner vilket resulterat i två nykomponerade
stycken. MHM:s damkör uppför dessutom ett beställningsverk av Michael Edgerton. Verken kommer att spelas in.
Inom LU Futuras uppdrag har det lyfts fram en fråga för
framtiden kring området musikterapi. Det finns intresse
inom vården för utbildning i denna behandlingsform, samt
att hitta samarbeten med andra discipliner inom det konstnärliga området. Det förs också diskussioner om vilka utbildningar som skulle kunna öppna upp andra arbetsmarknader
för musiker. Kungliga Musikhögskolan (KMH) har haft en
masterutbildning i ämnet. Då var behörighetskraven genomgången musiklärarutbildning. Becker Gruvstedt lyfte frågan
om tidigare utbildning vid MHM med anknytning till området som lagts ned för många år sedan. Idag bedrivs studier
inom området musikterapi i Norge och även i Ålborg,
Danmark. Om intresse finns kan en studieresa eller digital
visit planeras in.
- RQ20 en utvärdering om forskningskvaliteten vid LU har
genomförts. Vid konstnärliga fakulteten har det skrivits en
självvärdering för de fyra olika forskningsämnena. Representanter för respektive forskningsämne har blivit intervjuade av en panel, liksom institutionernas prefekter. Denna
panel har lämnat kommenterar och förslag till förbättringsoch utvecklingsområden för hela fakulteten. Senare i höst
kommer en ämnesövergripande paneldiskussion att hållas.
Därefter görs en sammanfattande rapport.
- PRihME (Power Relations In higher Music Education) är
ett projekt inom Erasmus+. En av parterna i projektet är
AEC där musikhögskolor i Europa ingår. Projektet fokuserar
på maktfrågor inom högre musikutbildning. Arbetet kommer
att ske enligt en viss metod. Representanter från olika musikhögskolor arbetar tillsammans i grupper kring olika ämnen.
Institutionsledare, ämnesansvariga, forskare, lärare och
studenter deltar. Ämnen som berörs är strukturella frågor,
frågor som rör musikaliskt innehåll, hur maktaspekter visar
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sig och förekommer i själva musicerandet och i musikutbildnmg.
e) Information från Körcentrum
Syd (KCS)

e) Lena Ekman Frisk informerade om
- körsång i coronans tid. Sedan Folkhälsomyndigheten
(FHM) kommit med riktlinjer har verksamheten kunnat återupptas. KCS arrangerar olika seminarier under hösten. 25/9
handlar seminariet för körledare om hur man arbetar med att
leda kör digitalt?
- Barn vi Il sjunga - Kursdag 1 7/9.
- Framtidsveckans körkonsert med uruppföranden. Körerna
filmas i förväg p g a coronarestriktioner.
- Gästande dansk kör, Touche, förhoppningsvis med workshop på MHM 7/12.
- Ny styrelse för KCS ska utses för treårsperiod 2021 - 2023.
Valberedningen bestående av Lena Ekman Frisk, Maria
Becker Gruvstedt och Ann-Charlotte Carlen påbörjar inom
kort sitt arbete.
- 6 februari 2021 framför 10 körer 10 nya körkompositioner.
Det är ett resultat av nära samarbeten mellan körer och kompositörer.
- 24 mars 2021 kommer KCS genomföra ett Symposium för
Barn och sång i Stockholm.
- Dirigentkurserna blev p g a coronan inställda 2020. KCS
planerar genomföra dessa 2021 istället.
- KCS utreder också en ny fortbildningskurs för körledare,
förlagd över 4 helger/läsår.
- Möte med körlärare vid de andra musikhögskolorna resulterar i digitala, gemensamma seminarier i november 2020.
- Nya samarbeten på gång med Malmö Live: Damkörfestival
och Nordisk Ungdomskör 2022.

t) Information från prefekt

t) Ordförande informerade om att
- prefekterna från musikhögskolorna i Sverige träffas imorgon 17 september via Zoom.

- Arbetet med att rekrytera en universitetslektor med upp-
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drag som rektor/prefekt pågår. Anställningen med tillhörande uppdrag har varit utannonserad under våren. Samtliga
sökande har sakkunniggranskats. Intervjuer med en tätgrupp
har hållits. Ordförande ser fram emot att den rekryteringen
snart ska vara i mål.
- Cafeupphandling pågår. Då kundunderlaget inte är så stort
och något osäkert har det inte varit så många intressenter.
- Lokalprogrammet ska inom kort visas för studenterna. Det
finns två arbetsgrupper formerade. En har i uppdrag att kartlägga behov för inspelningsstudios, den andra gruppen har i
uppgift att se över stora lokaler och gemensamma ytor, som t
ex cafelokal, publika utrymmen och studieplatser. Båda
grupperna ska se över behov och möjlighet till samutnyttjande. Deras arbete kommer att redovisas i en förstudie troligen under november. Förstudien går vidare till arkitekterna.
- I början av nästa vecka samlas MHM:s ledningsgrupp ett
internat.
- Det pågår antagning/rekrytering av en doktorand inom musikpedagogik med inriktning kör. Beslut fattas av fakultetsstyrelsen 18 november.
- MHM söker mycket externa medel. ML har idag beviljats
medel med 900 tkr för ett projekt inom praktiknära forskning. Anna Houmann leder projektet "Den digitala eleven utmaningar och möjligheter med datorn som instrument i
musikundervisningen".
- MHM och dekan har utsett Gary McPherson till hedersdoktor. Promovering sker 27 maj 2021.

s

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2020-06-04, bilaga Sa

a) Det noterades att Staffan Storm fått fel titel, vilket kommer att
korrigeras och därefter läggs protokollet till handlingarna.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2020-06-03, bilaga Sb

b) Protokollet lades till handlingarna.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2020-06-03, bilaga Se

c) Protokollet lades till handlingarna.
Det framfördes önskemål om att ha en gemensam diskussion
kring antagning till fristående kurser. Svårt att veta hur många
studenter som antar sin plats. Dock kan det vara svårt för MHM
att åtgärda, sannolikt är detta ett nationellt problem.
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d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 2020-05-27, bilaga 5d

d) Protokollet lades till handlingarna.

e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden.

e) Inga nya protokoll.

Ärende 1 (dnr P 2020/6095):
Befordran till anställning som universitetslektor i jazz/improvisationsensemble och kontrabas, bil. 6.

Beslut
Institutionsstyrelsen beslutade att lämna förslag till fakultetsstyrelsen om att prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor i jazz/improvisationsensemble och
kontrabas för Mattias Hjorth ska ske.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

7

Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

Övriga ärenden
Larm vid fönsteröppning i
D-korridoren

8

Det pågår ett arbete kring jämlikhet, diskriminering, normer och
arbetsmiljö på den Konstnärliga fakulteten. Projektet leds av
Selma Gusic. Anställda och studentkåren har varit involverade.

Conny Antonov lyfte problemet med den rekommenderade vädringen av lokalerna genom att öppna fönstren. Denna hantering
har utlöst ett larm.
Ordförande informerade om att i det nya larmsystemet ingår
fönstren i det så kallade skalskyddet. Ordföranden lovar att information om hur detta ska hanteras kommer att skickas ut så
fort som möjligt till alla.

Kommande möten

9

21 oktober, 2 december, 2020, därefter under 2021: l O februari,
14 april och 2 juni.
Det påpekades att den fakultetsgemensamma dagen 2 december
krockar med mötet i Institutionsstyrelsen. Ordförande meddelar
att deltagande i institutionsstyrelsen bör prioriteras.
10

Mötet avslutades

Vid protokollet

5-__
~Svensson

Ordförande tackade för mötet och önskade en god kväll.

Justerat

9/tat~ ~· ~
Ann-Charlotte Carlen

~~
Lena Ekman Fnsk

lnstitutionsstyrelsen 2020-09-16

Tertialbokslut och preliminär helårsprognos
År 2020

UTFALL (tkr) PROGNOS (tkr)
MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

jan-aug

Avvikelse
prognos/
budget
helår

BUDGET (tkr)

helår

Intäkter:
Statsanslag
Bidrag

77071

114 584

250

2 944

5159

4122

1037

Övriga intäkter

352

452

236

216

Nettoperiodisering

749

1952

1952

0

120 894

1503

Summa intäkter:

81117

Kostnader:
45 216

71504

71340

-164

40

0

0

0

4 328

11200

11200

589

939

939

0

Lokalkostnader

11226

16 700

16 255

-445

Indirekta kostnader, 2 nivåer

14 038

21057

21057

0

Summa kostnader:

75 437

121400

120 791

-609

5 680

997

103

894

Personalkostnader
Löpande semesterkostnad
Driftskostnader
Avskrivningskostnader

RESULTAT:

Myndighetskapital IB 2020

-3 362 tkr

Beräknat Myndighetskapital UB 2020

-2 365 tkr

O prognosen ej klar

