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§ Ärende Beslut 
 

1 Mötet öppnandes och dagordningen fastställ-
des. 
 

Ann-Charlotte Carlén hälsade styrelsen välkommen. Ett 
övrigt ärende anmäldes av Håkan Rydin: organisationen av 
prefektkansliet. 
Studentkåren uppmanades att utse ytterligare en represen-
tant, gärna från MU/KY, till Institutionsstyrelsen. 
 

2 Val av mötessekreterare och justerare Lena Arstam är inte längre styrelsens sekreterare och ny sekre-
terare utses inom kort. Till detta mötes sekreterare valdes Hå-
kan Rydin och till justerare Claes Ottelid. 
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3 Föregående Institutionsstyrelseprotokoll 2016-
05-25 bifogas. 
 
Protokoll från Utbildningsnämnderna (UN) 
för Musiker/Kyrkomusikerutbildningen 
2016-05- 11, 2016-06-08 och 2016-09-07 
bifogas. 
 
Protokoll från UN för Musiklärarutbildning-
en från 2016-05-11, 2016-06-08 och 2016-
09-07 
bifogas. 
 
Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
2016-04-20 och 2016-06-01 bifogas.  

Alla protokoll lades till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. protokollet 2016-05-11, ärende 2 från UN för Musiklä-
rarutbildningen, uppmanar Institutionsstyrelsen utbildnings-
ledningen att justera i texten så att den stämmer med befint-
liga tillstånd.  

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

• Ekonomisk rapport – Annette 
Bennvid, föredragande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Information om samlokali-
seringen och ledningsutveckl-
ingsseminarium med UFLG – 
Ann-Charlotte Carlén, föredra-
gande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vid diskussioner med fakultetsledningen och LU:s ledning 
gällande Musikhögskolans ansträngda ekonomiska läge de 
senaste åren, har det också diskuterats möjligheten att få en 
lättnad när det gäller återbetalningen av det negativa myndig-
hetskapitalet. Nya signaler från LU pekar nu på att Musikhög-
skolan inte kommer att få denna.  
 
Musikhögskolan inför successivt budgetrutiner som ska un-
derlätta uppföljningen.  
 
Rapporten för utfallet januari – juni föredrogs och differenser 
mot budget gicks igenom punkt för punkt. Enligt prognosen 
blir resultatet 166 tkr bättre än budget. Sammantaget är be-
dömningen att Musikhögskolan kan få en budget i balans 
2018. Rapporten bifogas, bil. 1 
 
 
Arbetet med samlokaliseringen fortskrider och leds av vår 
dekan Solfrid Söderlind. Samtal har förts med LU:s ledning, 
LU Byggnad och Malmö stad. Arbetet har dock överskuggats 
av det mer akuta läget för att lösa Konsthögskolans lokalför-
sörjning när de måste lämna sina nuvarande lokaler om ca ett 
år. På fakultetens hemsida, 
http://www.performingarts.lu.se/omfakulteten/samlokalisering 
finns information om samlokaliseringen av Konstnärliga fa-
kulteten. 
 
Konstnärliga fakultetens ledningsgrupp har under våren 2016 
vid ett par tillfällen arbetat med ledningsgruppsutveckling. 
Vid höstterminstarten fortsatte arbetet med ett heldagssemi-
narium tillsammans med universitetsförvaltningens lednings-
grupp (UFLG).  
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