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ô Arende Beslutsfürslag

1. Öppnande av sammanträde

2. Presentation av Inter Arts Center

Ordförande och dekan Sanimir Resió hälsar alla
välkomna och sammanträdet öppnas.

Christian Skovbjerg Jensen föreståndare på

Inter Afts Center informerar om verksarnheten på
IAC. Fakultetsstyrelsens ledamöter ställer frågor.

Ingen ledamot anmäler jäv under dagens

sammanträde.

3. Anmälan av jäv
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4. Utseendeavjusteringsperson

5. Protokoll atfläggatill handlingar
Bifogas:

a) Fakultetsstyrelsens förgående
protokoll 2021-09-29
(STYR 2021t1999)

a) Beslut per capsulam - beslut
om disputation i fri konst- byte
av reserv (STYR 202112306)

6. Meddelanden

a) lista dekanbeslut

b) information från ordföranden

c) nämnder och organ

Sven Bjerstedt är föreslagen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Sven Bjerstedt att
jämte ordflorande justera protokol let.

Faku ltetsstyre lsen besl u tar att lägga protoko I len ti I I

handlingarna.

a) fakultetsstyrelsen beslutar att lägga

dekanbesluten ti ll hand I ingama.

b) ordföranden informerar fr'ån infornlationsmötet
den 12 november gällande profilornråden vid
Lunds universitet sorn rektor Erik Renström och

vicercktor för forskn ing, catnpllsutveckl i ng och
hållbarhet Per Mickwitz bjöd in till. Där
diskuterades regeringens modell för en ny
kvalitetsbaserad resursfördelning och profìlering.
Målsättningen är att hitta fem starka områden där
forskning, Lrtbildning och samverkan ingår.

Universitetsledningen ser stora möjligheter att få
del av rcgeringens planerade satsning på

profi lom råden. O rdförande i nformerar styre I sen

om att konstnärliga fakLrlteten kornmer att bevaka

arbetet rned profilornrådena och försöka bli
delaktiga i ett av dessa.

Ordförandell informerar att han kommer att delta
i ett evenernang tillsammans med Crafoordska
stiftelsen, där han kommer att informera om
fakultetens arbete med samlokaliseringen, för att
väcka stiÍÌelsens intresse. Ett finansieringsstöd
från Crafoord vore väldigt välkommet, och anses

viktigt i början av lokalprocesserl.

c) prodekan Staffan Storm meddelar från
Utbildningsnämndens internat den I 6-l 7
november där strategiska fokusfrågor och
nämndens verksamhetsplan diskuterades. Nya
medel fördelas till Musikhögskolans kurser
Multimedia teknik och Hemmastudier inom
digitalisering och AI, hösten 2022.Medelhar
även beviljats till den nya fakultetsöverskridande
kursen Krisens estetik som skapats av
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7. Arbetsmiljö, järnställdhet och
likabehandling

humanistiska och teologiska fakulteten,
m edicin ska fakulteten, j urid iska faku lteten samt

konstnärliga fakulteten. En annan punkt som

diskuterats var järnlikhetsfrågor, särskilt
rapporten king utredningen "Genusbias vid
kursvärderingar". Rapporten omfattade inte
konstnärliga fakulteten men resultatet är ändå

intressant för fakulteten.

Professor och konstnärliga fakultetens
representant i Forskarutbildningsnämnden Eva
Sæther har inkommit med en rapport från
nämndens möte den 5 november. Rapporten
delges fakultetsstyrelsen.

Fakultetens representant och ledamot för Rådet
för jämställdhet och lika villkor Sanimir Resió
informerar om att en remiss för en

likavillkorsplan för Lunds universitet 2021-
2027 kommer att skickas till samtliga fakulteter
Målet är att jämställdhet, diskriminering och
mångfald ska sammanställas i ett enda
dokument. Lektor för genusvetenskap Rebecca
Selberg som höll i seminariet "Trygga rum i

undervisningen - om värdekonflikter och
tystnadskultur" kan bjudas in till en av våra
fakultetsträffar eftersom det är frågor soln är
re levanta för fakultetens ntedarbetare.

Ordförande Sanimir Resió meddelar styrelsen att
arbetet med förhållningsregler ("code of conduct")
har påbörjats, och en arbetsgrupp kommer att utses.
Gruppen kommer att bestå av dekan,
studentrepresentant, skyddsombud och
lärarrepresentanter.

Kanslichef Moa Lindell informerar att den årliga
uppföljn in gen av systematiskt arbetsm i lj öarbete
pägär. Ludvig Buhrman har utsetts till fakultetens
samordnare för Systematiskt förebyggande arbete
mot diskriminering (SFAD). Ett SFAD-team från
Lunds universitets centrala förvaltning kommer att
besöka samtliga fakultetsledningar för att berätta
om sitt arbete.

Ordförande Sanimir Resió informerar om att
samverkan är en del av det kontinuerliga arbetet på

konstnärl i ga fakulteten. Samverkan inom forskn in g

och utbildning presenterades av IAC:s föreståndare
Christian Skovbjerg Jensen i början av dagens

8. Samverkan
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9. Studentkåren

10. Kvalitetsfrågor

11. Konstnärliga fakultetens
resursförde I ning 2022 (S TY R
202Ut60s)
B e s luts cire nde (20 min.)

Föredragande: Moa Lindell,
Hamidullah Turab
Bifogas: förslag till beslut

sammanträde. Ordförande har även på uppdrag av
Lunds universitetets rektor ausvar för att stärka
samverkan med övriga på LLurds universitetet.

Studentrepresentant Amin Zouiten från
Konsthögskolan meddelar att samlokaliseringen är
ett aktuellt diskussionsärnne på studentmöten.
Studentrepresentant Ida Wachsberger från
Musikhögskolan meddelar att relationen mellan
studenter och lärare diskuteras och studentkåren ber
om att få bjudas in till kommande
faku ltetsgemen samma dagar. V idare infonneras det
att p.g.a. hög arbetsbelastning är det svån för
studentkåren att engagera studenterna i olika
verksamheter. Särskilt påverkas detta när det
ekonomiska stödet anses begränsat. Prodekan Staffan
Storm försäkar om att studentkåren har tagits med i

re sursförde I ningen 2022.

Prodekan Staffan Storm informerar om att årets
kvalitetsdialog med universitetsledningen kommer
att ske nästkommande vecka. Den har füregåtts av
en skriftlig inlaga av fakultetsledningen, och en av
studentkåren.

Rapporten från UKA:s kvalitetsgranskning vid
samtliga lärosäten är nu klar och kan läsas på
UKÄ:s hemsida. Lunds universitetet har som enda
lärosäte klarat sig utan några anmärkningar.
Konstnärliga fakulteten har varit delaktig i

processen och samtliga bedömningar är
tillfredsställande. Dock finns det en del
utvecklingsområden att jobba vidare med.

Kanslichef Moa Lindell och controller Hamidullah
Turab frjredrar resursförde I ningen 2022.
Ledamöterna ställer frågor.

Faku ltetsstyre lsen bes lutar att faststäl la kon stnärl iga
faku ltetens resursförde I ning 2022 enligf
beslutsunderlaget.
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12. Revidering av allmän studieplan i fri
konst (U 20211116)
Beslutscirende

Föredragande: Annika Michelsen
Bifogas:

a) reviderad allmän studieplan i fri
konst

b) protokollutdragSTYR
2021 1256, $ 7 konstnärliga
fakultetesrå def 202 1 - 1 0-26

c) förslag till beslut

Forskarutbildn ingshandläggare Annika M ichelsen
föredrar ärendet.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa den
reviderade allmänna studieplanen i fri konst enligt
bilaga samt i enighet med fakultetsrådets förslag.

Forskarutbi ldn in gshand I äggare Ann ika M iche I sen
föredrar ärendet.

Fakultetsstyrelsen beslutar att

disputationen för Lea Porsager,
Konsthögskolan äger rum den
l6 december,202l kl. 10:00, i Röda rummet
på Inter Arts Center, Bergsgatan 29 i Malmö.

utse Dr. Siún Hanrahan, National College of
Art and Design, Dublin till fakultetsopponent.

utse Dr. Tim Rudbøg, Köpenhamns
universitet, Dr. Iris van der Tuin, Universiteit
Utrecht och professor Joachim Koester, Lunds
un iversitet ti ll betygsnämnd.

utse professor Gertrud Sandqvist,
Konsthögskolan i Malmö till ordförande för
disputationen.

Faku ltetsstyrelsen beslutar att omdelbart
justera beslutet.

Forskarutbi ldn ingshandläggare Ann ika Michelsen
föredrar ärendet.

Fakultetsstyre I sen besl utar att utse fö lj ande
personer till antagningsnärnnd för beredning av
antagning av doktorand i teater:

Esa Kirkkopelto, professor i konstnärlig
forskn ing, Teaterhögskolan Malmö,
ordförande.

Ditte Maria Bjerg, prefekt och lektor i teater
och samhälle, Teaterhögskolan i Malmö.

13. Framställning om disputation för
doktorand i fri konst
(STUD 2021t6999)
Beslutscirende

Föredragande: Annika Michelsen
Bifogas:

a) framställning disputation
b) motivering opponnent och

betygsnärnnd
c) förslag till beslut

14. Utseende av antagningsnämnd för
antagning av doktorand i 1'eater (PA
2021t2688)
(beslutsärende)

Föredragande: Annika Michelsen
bifogas: förslag till beslut
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15. Byte av Musikhögskolans
gruppsuppleant i Lärarforslagsnämnden
(STYR 2021t2310)
Beslutscirende

Föredragande: Moa Lindell
Bifogas: förslag till beslut

16. Samlokalisering

Informationsärende inklusive frågor (30
min.)
Föredragande:
Anders Mattsson, Dragan Buvac, Karin
Lantz-

17. Ovriga frågor

protokollet

ZitaBauerle

Justeras

Sanimir Resió
Ordfùrande, dekan

Steinunn Knúts-Önnudóttir, doktorand i teater,
studeranderepresentant, Teaterhögsko lan
Malmö.

- Saul Garcia-Lopez, professor, Høgskolen i
Østfold, Akademi för scenekunst, extern
sakkunnig för bedömning av de sökande i

tätgruppen som antagningsnämnden valt ut.

Kanslichef Moa Lindell föredrar ärendet.

Fakultetsstyrelsen beslutar att

utse professor Eva Sæther till ny
gruppsuppleant i Lärarlorslagsnämnden

Projektgruppen för samlokalisering, bestående av
lokalplanerare Karin Lantz och
projektkoordinatorerna Anders Mattsson och Dragan
Buvac, ger en statusrapport från
sam lokaliseringsproj ektet.
Fakultetsstyrelsens ledamöter ställer frågor till
projektgruppen.

Fakultetsstyrelsen diskuterar mötestiderna. Tiderna
som redan bestämts gäller fortfarande.

\

Sven
docent, Te ate rho gsko lan


