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Mötessekreterare 
Prodekan (§ 4b) 

Lärare 
Studeranderepresentant, ML 

Nr Ärende, föredragande, bilagor Beslut. Diskussion 
& 
1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 Ju steri ngsperson. Till justeringsperson utsågs Magnus Linden. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes. 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 

a) Information från prefekt, Ann-Char- Rapport från avstämning och åtgärder med fakultetsled- 
lotte Carlen . ningen gällande Covid-19. KHM har ingen verksamhet 

med fysisk interaktion. THM och MHM har sökt dispens 
för att i mycket begränsad omfattning få göra några få 
avsteg från distansundervisning. Dispenser har erhållits 
för examination och förberedelser inför examination. 

Det är ännu inte beslutat i Fakultetsstyrelsen om en 
eventuell förlängning av terminen. Möjligheten finns 
som i så fall innebär att examination kan ske ända fram 
till höstterminen startar. 

RQ20, en utvärdering av forskarutbildning som nämnts i 
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Ärende, bilagor Föredragande, beslut 

tidigare protokoll, skedde via Zoom tisdagen 5 maj. En 
internationell panel ställde frågor till ämnesansvariga 
och doktorander vid de båda forskaravdelningarna. 
Många intressanta frågor berördes. En rapport om resul- 
tatet av projektet kommer att skrivas under hösten. 

En stor EU-ansökan har skickats in där MHM tillsam- 
mans med nio andra institutioner i Europa sökt medel 
för ett 3-årigt AEC-projekt. Syftet med projektet är att 
djupdyka i olika frågor som handlar om makt inom 
högre musikutbildning - PrihME project - Power Relat- 
ions in Higher Music Education 

b) Information från fakultetskansliet, RQ20-gruppen träffar fakultetsledningen på fredag. 
Staffan Storm 

Det genomförs just nu ett antal workshops på LU med 
representanter från alla fakulteter där man belyser ge- 
mensamma kvalitetsfrågor mellan fakulteterna. 

~ Medierna har börjat intressera sig samlokaliseringen. 
Det behövs betydligt mer medel än vi har idag för att 
täcka de ökade hyreskostnaderna i samband med samlo- 
kaliseringen. Anna Lyrevik, dekan, kommer att ta upp- 
frågan med de övriga dekanerna inom kort och därefter 
ska ett beslut tas i Universitetsstyrelsen. 

I spåren av Corona-pandemin har de högre utbildning- 
arna fått nya medel från regeringen för att utöka antalet 
kurser och studieplatser. Detta är en satsning för att möta 
den ökade arbetslösheten. Musikhögskolan har ansökt 
om beviljats extra medel för sommarkurser. Det kan bli 
aktuellt med ytterligare satsningar inför hösten. Diskuss- 
ioner har inletts mellan fakulteterna om nya högskole- 
introducerande kurser. Områden man vill satsa på är: 
global hälsa (kopplat till EUGLOH som nämnts i tidi- 
gare protokoll), artificiell intelligens och digitalisering 
samt krishantering. Det förs även diskussion kring sam- 
arbeten mellan fakulteterna som kan involvera våra lä- 
rare i tvärfakultetskurser. 

5 PROTOKOLL 

a) Föregående institutionsstyrelse-pro- Protokollet lades till handlingarna. 
tokoll 2020-03-25, bilaga Sa 

b) Protokoll från Utbildningsnämnden Protokollen lades till handlingarna. 
Mu/Ky 2020-02-05 och 2020-03-11, bi- 
laga 5b 1 och 5b2 
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Ärende, bilagor Föredragande, beslut 

c) Protokoll från Utbildningsnämnden 
ML 2020-03-11, bilaga Se 

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 
2020-03-18, bilaga Sd 

e) Protokoll från forskarutbildnings 
nämnden. 

Protokollet lades till handlingarna. 

Protokollet lades till handlingarna. 

Inget nytt protokoll föreligger. 

6 Ärende 1: 
Ny verksamhetsperiod, Körcentrum Syd, se 
bilagor 

Institutionsstyrelsen gav väldigt uppskattande ord om 
Körcentrum Syds verksamhet. 

Beslut: Institutionsstyrelsen tillstyrker en ny 
verksamhetsperiod för Körcentrum Syd, 2021-2023 

Beslut: Bifogat förslag till föreskrifter för Körcentrum 
Syd antogs utan ändringar. 

Beslut: Valberedningen för Körcentrum Syds styrelse 
består av Lena Ekman-Frisk, Ann-Charlotte Carlen och 
Maria Becker Gruvstedt. 

7 Ärende 2: 
Val och valberedning, Musikhögskolan i 
Malmö, se bilagor 

Beslutsärende: 
Utbildningsnämndernas sammansättning. 

Frågan om ämnesbalans i nämnderna lyftes och en skriv 
ning om detta tillfogades föreslaget dokument. Vidare 
gjordes några redaktionella ändringar. 

Beslut: Institutionsstyrelsen tillstyrker dokunentet "Ut 
bildningsnämndernas sammansättning" med mötets till 
lägg och redaktionella kommentarer. 

Iriformation: 
• Valberedningens mandatperiod 
• PM inför val på MHM 

8 Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar utveckling, 

9 Övriga ärenden 

10 Kommande möten 4 juni (torsdag!) 

Vid protokollet 

dk~ 
Ola Elleström Ann-Charlotte Carlen 



 

   Dnr STYR2020/904 
 

 

 

 
Föreskrifter för Körcentrum Syd 
(Southern Choral Centre)   
 
Bakgrund 

Körcentrum Syd inrättades av rektor vid Lunds universitet 2007-11-22, Dnr RÄ 
2007/245. För Körcentrum Syd ska föreskrifter fastställas. 
 
Körlivet i södra Sverige har genomgått en stark utveckling under de senaste åren. 
Behov av utvecklings- och förnyelsearbete samt samordningsbehov inom såväl 
det pedagogiska som det konstnärliga området har identifierats. Körcentrum Syds 
uppdrag är att fungera som ett kraftcentrum och ett nav i detta arbete och vara en 
mötesplats för körlivet i samarbete framför allt med regionala, nationella, men 
även internationella verksamheter.  Körcentrum Syd utgör en bas i körlivet inom 
utbildning och utvecklings-/konsertprojekt men också för att stimulera och bidra 
till körforskning. 
  
Organisatorisk placering 

Körcentrum Syd tillhör sedan 1 januari 2018 Musikhögskolan i Malmö, 
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, som en självständig 
centrumbildning med egen styrelse. 
 
Syfte 

Genom samverkan mellan utbildnings- och kulturinstitutioner och i dialog med 
körlivets olika aktörer, nationellt och internationellt, ska Körcentrum Syd främja 
och utveckla körlivet i regionen och medverka till pedagogisk och konstnärlig 
förnyelse och kunskapsutveckling. Körcentrum Syd ska också vara en mötesplats, 
ett resurscentrum och en inspirationskälla. Körcentrum Syd ska även 
uppmärksamma barns och ungas körsjungande och spegla den kulturella 
mångfalden i dagens samhälle. 
 
Uppdrag 

Körcentrum Syd ska 

- stimulera till samarbeten i den södra regionen och driva kontinuerlig 
dialog med körlivet, 

- fungera som en gemensam plattform för de i centrumet medverkande 
organisationerna,  

- utveckla nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, 
- samordna, initiera, utveckla och förstärka utbildning och 

kompetensutveckling i körrelaterade ämnen, 
- stimulera till samverkan inom forskning och forskarutbildning och bidra 

till utveckling av forskning inom körområdet, 
- vara en pådrivande kraft för körsjungandets och vokalmusikens roll och 

utveckling i skola och samhälle, 
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- verka för nya koncept och uttrycksformer samt nykomposition inom 
körmusik och ensemblesång, 

- medverka i utvecklings-/konsertprojekt.  
 
Styrelse 

Körcentrum Syd leds av en styrelse, placerad under Musikhögskolans 
institutionsstyrelse. Styrelsen består av fem till sju ledamöter varav: två till tre 
ledamöter från Lunds universitet, tre till fyra ledamöter från annat 
universitet/högskola, kulturinstitutioner och/eller från musik- och kulturlivet. 
Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Suppleanter ska inte 
utses. Vid behov kan extern kompetens bjudas in. Den inbjudne ges då närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt vid mötet. Prefekten vid Musikhögskolan i Malmö är en 
av ledamöterna från Lunds universitet och tillika styrelsens ordförande. Vice 
ordförande utses av Körcentrum Syds styrelse. Körcentrum Syds föreståndare är 
föredragande och Körcentrum Syds producent är sekreterare i styrelsen. 
 
Ledamöterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Institutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö efter förslag från Musikhögskolans prefekt i samråd 
med Körcentrum Syds föreståndare och en person ur Institutionsstyrelsen. 
Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Vid sammansättningen av styrelsen ska en könsmässig balans eftersträvas. 
Mandatperioden för styrelsen är i normalfallet tre år.  
 
Styrelsens uppgifter 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer 
för denna och fastställer årlig verksamhetsplan och fördelning av medel i samband 
med att ny budget beslutats av Institutionsstyrelsen.  
 
Föreståndare 

Föreståndaren vid Körcentrum Syd leder verksamheten på uppdrag av 
Körcentrum Syds styrelse. Föreståndaren bör vara verksam lärare/forskare eller 
administratör med ämneskännedom i musik/kör vid Lunds universitet. 
Föreståndaren utses av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö. Vid 
behov av att rekrytera föreståndare externt, sker beslut om anställningen enligt 
gällande delegationsordning vid den Konstnärliga fakulteten.  
 
Föreståndaren ansvarar för att 

- leda Körcentrum Syds verksamhet, 
- förbereda styrelseärenden, 
- se till att styrelsens beslut verkställs, 
- fördela arbetsuppgifter och arbetsleda personal, 
- de ekonomiska ramarna hålls, 
- verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, regler och policies, 
- verka för anställdas kompetensutveckling.  

  
Föreståndarens ansvar och befogenheter framgår av Musikhögskolans 
delegationsordning.  



 
 3 
 

 

 
Finansiering 

Körcentrum Syd finansieras med medel som beslutas av Institutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö, samt med medel som de medverkande organisationerna 
bidrar med. Årsredovisning sker på samma sätt som för övriga verksamheter vid 
universitetet.  
 
Personal 

Anställda vid annan institution/organisation t.ex. gästforskare, gästlärare och 
övriga anställda som utför arbetsuppgifter inom ramen för Körcentrum syds 
verksamhet, är fortsatt organisatoriskt placerad vid det ställe där denne har sin 
anställning. Inrättande och tillsättning av anställning vid Körcentrum Syd sker i 
samma ordning som i övrigt inom fakulteten.  
 
Administration 

Musikhögskolan i Malmö stödjer centrumet i allmänna administrativa frågor samt 
med budgetarbete och ekonomihantering. Mera verksamhetsanknuten 
administration sköts inom centrumets ram.  
 
Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, budget och årsredovisning 

Verksamhetsåret är kalenderår.  

Föreståndaren ska, så snart styrelsen fastställt verksamhetsplan, budgetfördelning 
och årsredovisning, överlämna dessa till Institutionsstyrelsen. Verksamhetsplanen 
ska innehålla en konkret beskrivning av årets mål. Målen ska vara kopplade till 
uppdraget och till budget. Utöver en verksamhetsplan ska en 
Verksamhetsberättelsen tas fram. Den ska innehålla en årsredovisning och en 
utvärdering av det gångna årets verksamhet inklusive en ekonomisk redovisning.  
 
Utvärdering 

Centrumbildningen är inrättad för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-31. 
En utvärdering ska göras före beslut fattas om en eventuell ny verksamhetsperiod. 
Utvärderingen ska påbörjas senast 6 månader före utgången 3-årsperiod och sker 
genom att Institutionsstyrelsen utvärderar de senaste tre årens Verksamhetsplaner 
och Verksamhetsberättelser.  
 
Ändring av föreskrifter 

Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Institutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö. 
 
Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i 
Malmö 2020-05-06.  
 
 
 
Ann-Charlotte Carlén 
Prefekt och rektor 
Musikhögskolan i Malmö  
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Utbildningsnämndernas sammansättning vid 
Musikhögskolan i Malmö under mandatperiod 2021 – 
2023 
 
Sammansättningen i de varje utbildningsnämnd vid Musikhögskolan i Malmö ska 
bestå av totalt sju personer, fem lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter. 
Utöver dessa väljs två gruppsuppleanter. 
 
Kriterier för att vara valbar samt röst- och nomineringsberättigad vid val till 
utbildningsnämnderna, är lärare som innehar någon av de anställningar som 
definieras i gällande anställningsordning samt lärare med intermittent 
anställning. 
 
Jämställd representation och ämnesbalans inom lärargruppen ska eftersträvas.  
 
En av ledamöterna i respektive utbildningsnämnd är ordförande och väljs ur 
gruppen. 
 
Studeranderepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
 
 
Musikhögskolan i Malmö 
 

 
 
Ann-Charlotte Carlén 
Prefekt 
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	Beslut Föreskrifter_KCS_2021-2023
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