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Beslut fattade av rektor 

 
Beslutsfattare Föredragande 
Helena Wessman, rektor 
 

p. 1 Sandor Gyulai 
p. 2-4, 11 Gabriella Civalero 
p. 5-7 Monireh Shirani 
p. 8 Evelina Sköld 
p. 9 Linda Nilsson 
p. 10 Emilie Lidgard 
 

Högskoledirektör Övriga närvarande 
Peter Liljenstolpe Jerry Adbo, studentrepresentant (KMS) 

Johannes Landgren, prorektor 
Linda Nilsson, sekreterare 

  

Nr Ärende Anteckning / beslut 
 

1. Utfärdande av examensbevis Rektor beslutar att utfärda examensbevis enligt 
bilaga p. 1. 
 

2. Beslut om anställning av lektor 
i kontrabas vid Akademin för 
klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori 

Rektor beslutar att anställa en lektor i kontrabas vid 
Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori enligt bilaga p. 2 (dnr 
20/122). 
 

3. Beslut om att inleda rekrytering 
avseende lektor i 
musikpedagogik 

Rektor beslutar att inleda rekrytering av lektor i 
musikpedagogik vid Akademin för musik, 
pedagogik enligt bilaga p. 3 (dnr 20/118). 
 

4.  Beslut om att inleda rekrytering 
avseende lektor i pedagogik och 
forskningsmetoder 

Rektor beslutar att inleda rekrytering av lektor i 
pedagogik och forskningsmetoder vid Akademin 
för musik, pedagogik och samhälle enligt bilaga 
p. 4 (dnr 20/357). 
 

5.  Beslut och 
projektöverenskommelse 
mellan KMH och KTH  

Rektor beslutar om överenskommelse mellan KMH 
och KTH avseende projektet överenskommelse 
mellan KMH och KTH avseende projektet 
”Historiskt informerad ljuddesign: ett 
multidisciplinärt och strukturerat synsätt på 
digitalisering och utforskning av elektroniskt 
musikarv” enligt bilaga p. 5 (dnr 20/360). 
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6. Beslut om inrättande av KMH:s 
forskningsråd 
 

Rektor beslutar att inrätta Forskningsråd vid KMH 
och samtidigt avveckla det tidigare rådet med 
samma namn enligt bilaga p. 6 (dnr 20/364) 
 

7. Beslut om ansökan om 
forskningsmedel  

Rektor beslutar att underteckna avsiktsförklaring 
och inlämna ansökan om forskningsmedel för 
projektet ”Notysing – interaktivt musiklärande på 
distans” till Vinnova enligt bilaga p. 7 (dnr 20/363). 
 

8. Beslut gällande kursklassificering Rektor beslutar att de av UF-nämnden fastställda 
kurserna inom KMH:s Ämneslärarprogram med 
inriktning mot gymnasieskolan (LLGY1), 300-
330 hp ska klassificeras enligt bilaga p. 8 (dnr 
20/108).  
 

9. Fastställande av ansvarsplanering 
sommaren 2020  

Rektor fastställer ansvarsplanering för sommaren 
2020 avseende rektor och högskoledirektör enligt 
bilaga p. 9. 
 

10. Ansökan om medel hos KK-
stiftelsen, Särskild utlysning inom 
Kompetensutveckling för 
näringslivet 

Anmälningsärende – Inlämnad ansökan avseende 
projektet Kompetensutveckling för näringslivet 
anmäls enligt bilaga p. 10 (dnr 20/368). 

11. Tillförordad ordförande i 
lärarförslagsnämnden 

Anmälningsärende – beslut avseende tillförordnad 
ordförande i lärarförslagsnämnden 2020-06-10—
2020-06-11 

 
 Föredragande Justeras 

 
 

 p. 1 Sandor Gyulai 
 
 
p. 2-4 Gabriella Civalero 
 
 
p. 5-7 Monireh Shirani 

Helena Wessman 
 
 
p. 8 Evelina Sköld 
 
 
p. 9 Linda Nilsson 
 
 

 


