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6 Berth Lideberg ftiredragande. Redogör ftir
upplägg och definitioner. I budgeten ftir 2020 görs

en viss omftirdelning mellan MU/KY och ML.
Denna omftirdelning är till stor hjälp ftlr att få en

budget i balans.

UN tillstyrker budgeten.

UN välkomnar den omfÌjrdelning av HST
(helårsstudenter) som gjorts av prislappar infor 2020

UN ser att den beräkningsmodell som antogs på

fakultetsnivå 2018 fortfarande slår hårt mot
musikområdet. Detta kommenterades redan ffirra
året (se protokoll 181218). UN önskar på nytt att en
översyn sker av de fakultetsgemensamma
kostnadema eftersom Musikhögskolan missgynnas
av fakultetens beräkningsmodell.

Förslag till beslut etc.Nr
$

Ärende, föredragande, bilagor

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

I Mötets öppnande.

Till justeringsperson utsågs Salomon Jakobsson.2 Justeringsperson

Dagordningen fastställdes-t Fastställande av dagordning.

Protokollet lades till handlingarna.4 Föregående protokoll Musiker- och
kyrkomusikerutbildningarnas utbi ldningsnämnd.

https : //tinyurl. com/),x), dt6 22

Protokollet lades till handlingarna.5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen.
https ://tinyurl. com/wcrej ex



Paragrafen ftirklarades omedelbart justerad.

7 Arende 2:
Policydokument och protokoll

Paragrafen bordlades till nåista möte med LlN, l7l12.

I Information/medde landen/diskuss ion

Strategiskt arbeTe 20 19 120

Antagning HT 20, lägesrapport
Intemationella kurser, HT20
Stipendier

Strategiskt arbe ete, 2 0 I 9/2 0: Kursbeskrivning ftir
Instrumentalstudi er- SYMF tas fram av arbtesgrupp
bestående av Samuli Örnströmer, Lennart Gruvstedt
och Hans Hellsten. Kort uppdatering kring arbetet
med kursvärdering (utformning och när på året den
ska distribueras) samt extern medverkan vid
examination gavs.

Hans Hellsten och Mattias Hjorth gör ett arbete med
syfte att det ska bli tydligare var gällande dokunent
(ex examinationsprotokoll, juryinstruktioner) finns. I
nuläget hittas vissa på hemsidan, vissa i boxar samt

aIl
det florerar gamla versioner. Målet är stöne
tillgänglighet och mindre missftirstånd.

Antagning HT20: Antagning till programmen HT20
öppnar 2 december, stänger l5 januari. Alla program
är registrerade och provinformation är uppdaterat på
hemsidan. Arbetsprover kan fr.o.m. denna
antagningsomgång laddas upp digitalt på samtliga
kompositionsutbildningar.

Int ernat i on e I I a kur s er, HT 2 0 : Kurserna MUHN6 1

och
MUHN63 diskuterades. Vad fyller de ftir roll? Det är
påtagligt att många av de som söker och gar dessa tir
studenter som gått här tidigare. Kurserna skulle

kunna
användas som ett mellanår/extraår om man ser över
fiirkunskapskraven med syfte att bredda
rekryteringen.

Stipendier: Ärets stipendieftinster är stängt.
Utbildningssamordnama är MU/KY:s
stipendiehandläggare. De ftlrbereder ett ftirslag till
ledningsgruppen, där beslut tas.

KMA:s stipendier. Studenter och alumner missar att
man kan söka även efter att man avslutat sina

;tudier.
Gäller tills man är 30 år. Bör tydliggöras.

9 Studeranderepresentantema informerar Studeranderepresentanter lämnar ärenden vid
kommande beredningsmöten.

l0 Jämlikhet och arbetsmilj öfrågor Senaste protokoll från nämnden ftir jämlikhet,
mångfald och likabehandling, 19091 8
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ll Övriga ärenden.

t2 Mötets avslutande

Vid protokollet Justeras
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Ola Elleström Mattias Hjorth Salomon Jakobsson
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