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Frånvarande:

Studeranderepresentant

Nr
a

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

1 Mötets öppnande Ordftirande hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Cecilia Kjelldén.

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
hÈtp: / /www.mhm.1u. se/om-musik-
hoc¡sko1an,/ orqani saÈion /styrel-
ser - och- namnder,/utbí J-dninçts -
namnd - muky / u tb i 1 dn i ngs namnd-
muky

Inget konkret leveransdatum fastställt gallande beställningen
av datorer.
Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregående protoko ll Institutionsstyre lsen.
http z / / www. ¡nhm. Iu. se,/om-musik-
hoqsko 1 an,/ orqani sation /styrel-
ser- och-namnder/ ins ti tutions -
s tyrelsen/ ins ti tutions s tyrelsen

Protokollet lades till handlingama.

6 Information/medde landen/diskussion.
. Mötestider och beredningstider fijr

UN LÄ,I7l18

LADOK3 tidplan ftir utbildnings-
nämndens arbete under HT-17

a

Mötes och beredningstiderna kommer att publiceras på
webben inom kort.

Tidplanen for utbildningsnämndens arbete under höstterminen
presenterades. I nformat ion fo r ämne snämndso rdftirande den



Nr
$

Ärende, bilagor Beslut, ftiredragande

usteratet

'HjorthMalin
l¡¿,^rlyL

Cecilia Kjelldén

a Förslag till nya utbildningsplaner

a Diskussion om utbudet av fristående
kurser L^l7ll8

7/9. Utbildningsledningen kommer att återkoppla till UN efter
diskussion med Hans Hellsten och ämnesnämndsordfürande

Förslag på ett antal olika utbildningsplaner presenterades für
UN. Innehållet diskuterades och jämfördes med gällande ut-
bildningsplaner.

Bordlades till nästa sammanträde

7 Ärende l:
Programutbudet inftir LÄ18/19, Bilaga 1.

Beslut:
UN beslutade att hålla KAMUS SANG (Master klassisk
sång) samt KAMUS KOFI (Master Komposition-filmmu-
sik) vilande under läsåret l8/19. Övriga program kommer
att vara sökbara inftir Hösten 2018, enligt Bilaga 1

8 Ärende 2:

Studeranderepresentanten informerar
Bordlades då ingen representant var närvarande.

9 lirende 3:

Jämlikhet och arbetsmilj öfrågor
Inga inkomna ärenden.

10 Övriga ärenden. Inga övriga ärenden.


