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Beslut fattade av rektor 
Beslutsfattare Högskoledirektör Övriga närvarande 

Helena Wessman Peter Liljenstolpe Vilhelm Weréen, studentrepresentant 
Linda Nilsson, sekreterare 

Föredragande 

p.1-2 Vladimir Spasic 

p.3 Evelina Sköld 

p.4 Thomas Berggren 

p.5-10 Johanna Öhgren 

Nr Ärende Anteckning/beslut  
1. Tilldelning av stipendium för 

avgiftsskyldiga studenter 
Rektor beslutar att tilldela Matthew Rhodes stipendium 
täckande hela studieavgiften, 510 000 kr (127 500 
kr/termin), för studier på masterprogrammet i dirigering, 
orkester enligt bilaga p. 1 (dnr 21/358).  

 

2. Tilldelning av stipendium för 
avgiftsskyldiga studenter 

Rektor beslutar att tilldela Caio Carvalho Afiune 
stipendium täckande hela studieavgiften, 510 000 kr 
(127 500 kr/termin), för studier på masterprogrammet 
i komposition, jazz enligt bilaga p. 2 (dnr 21/348). 

 

3. Beslut gällande kursklassificering Rektor beslutar att den av UF-nämnden fastställda  
fristående kursen Musikalisk analys, fördjupning  
(DA2023), 5 hp, ska klassificeras enligt bilaga p. 3  
(dnr 21/34). 

 

4. Remiss – Förslag till 
rekommendation om redovisning 
av omfattning på 
behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande 
utbildning 

Rektor beslutar att KMH ställer sig bakom de 
rekommendationer som tagits fram av SUHF:s 
expertgrupp för studieadministrativa frågor enligt 
bilaga p. 4 (dnr 21/266). 

 

5. Anställning av adjunkt i rytmik vid 
Akademin för musik, pedagogik 
och samhälle 

Rektor beslutar om anställning av adjunkt i rytmik vid 
Akademin för musik, pedagogik och samhälle enligt 
bilaga p. 5 (dnr 21/196). 

 

6. Avbrytande av rekrytering av 
lektor i cello 

Rektor beslutar att avbryta rekryteringen av lektor i 
cello till akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori enligt bilaga p. 6 (dnr 
21/378). 

 

7. Rekrytering av professor i cello Rektor beslutar att inleda rekryteringen av en 
professor i cello till Akademin för klassisk musik, 
komposition, dirigering och musikteori enligt bilaga p. 
7 (dnr 21/378). 

 

8. Anställning av lektor i instudering 
vid Akademin för klassisk musik, 
komposition, dirigering och 
musikteori 

Rektor beslutar att anställa Anna Christensson som 
lektor i instudering vid Ak Akademin för klassisk 
musik, komposition, dirigering och musikteori enligt 
bilaga p. 8 (dnr 20/790). 

 

9. Anställning av lektor i klarinett vid 
Akademin för klassisk musik, 

Rektor beslutar att anställa Andreas Sundén som 
lektor i klarinett vid Akademin för klassisk musik, 
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komposition, dirigering och 
musikteori  

komposition, dirigering och musikteori enligt bilaga  
p. 9 (dnr 21/212). 

10. Anställning av lektor i orgel 
(tidsbegränsad) vid Akademin för 
klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori 

Rektor beslutar att anställa Maija Lehtonen som 
lektor i orgel vid Akademin för klassisk musik, 
komposition, dirigering och musikteori enligt bilaga  
p. 10 (dnr 20/785). 
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Rektor 

Föredragande 

p.1-2 Vladimir Spasic 

p.3 Evelina Sköld 

p.4 Thomas Berggren 

p.5-10 Johanna Öhgren 


