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Beslut fattade av rektor 

Beslutsfattare Tf. högskoledirektör Övriga närvarande 

Helena Wessman Nina Cajhamre Johannes Landgren, prorektor 
Kajsa Nilsson, 
studentrepresentant 
Linda Nilsson, sekreterare 

Föredragande 

p.1-2 Thomas Berggren 

p.3-4 Marie Halling 

p.5 Nina Cajhamre 

p. 6-8 Johanna Öhgren  

Nr Ärende Anteckning/beslut 

1. Beslut om medlemskap i det nationella 
nätverket Include 

Rektor beslutar att KMH ska bli medlem i 
det nationella nätverket Include enligt bilaga 
p. 1 (dnr 22/700). 

2. Yttrande från Universitets- och 
högskolerådet att få ha antagningsprov som 
behörighetskrav 

Rektor beslutar att begära om yttrande från 
Universitets- och högskolerådet (UHR) för 
att få ha antagningsprov som 
behörighetskrav till Kandidatprogrammet i 
musikpedagogik med inriktning musikterapi 
enligt bilaga p. 2 (dnr 22/699). 

3. Samverkansavtal mellan KMH och 
Mazerska kvartettsällskapet 

Rektor beslutar om avtal mellan KMH och 
Mazerska kvartettsällskapet enligt bilaga p. 
3 (dnr 22/695). 

4. Beslut om samverkansavtal mellan KMH 
och Musikskolan Lilla Akademien 

Rektor beslutar om samverkansavtal mellan 
KMH och Musikskolan Lilla Akademien 
enligt bilaga p. 4 (dnr 22/673). 

5. Svar på remiss gällande genomlysning av 
utbildningsutbudet för livslångt lärande och 
omställning 

Rektor beslutar att svara på remiss 
gällande genomlysning av 
utbildningsutbudet för livslångt lärande och 
omställning (U2022/02386) enligt bilaga p. 
5 (dnr 22/435). 

6. Anmälan av beslut om utlysning av 
anställning som internationell koordinator 
vid Studieadministrativa avdelningen 

Beslut om utlysning av anställning som 
internationell koordinator vid 
Studieadministrativa avdelningen anmäls 
enligt bilaga p. 6 (dnr 22/691). 

7. Rekrytering av lektor i viola till akademin för 
klassisk musik, komposition, dirigering och 
musikteori 

Rektor beslutar att inleda rekryteringen av 
en lektor i viola till akademin för klassisk 
musik, komposition, dirigering och 
musikteori enligt bilaga p. 7 (dnr 22(704). 

8. Rekrytering av lektor i orksterdirigering till 
akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori 

Rektor beslutar att inleda rekryteringen av 
en lektor i orkesterdirigering till akademin 
för klassisk musik, komposition, dirigering 
och musikteori enligt bilaga p. 8 (dnr 
22(705). 
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Justeras 

Helena Wessman 

Rektor 

Föredragande 

p.1-2. Thomas Berggren 

p.3-4. Marie Halling 

p.5. Nina Cajhamre 

p.7-8. Johanna Öhgren 

p.8. Nina Cajhamre 
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