
····--·--··-----Styreisemote, Svenska samfundet for.musikforskning, 17 december 
2010 (hillet per telefonlink) 

1. Ordf. oppnadeniotet. 

2. Fastslogs att kallelse utgatt enligt ordning. 

Narvarande: Jacob Derkert (ordf.), Mattias 
Lundberg (sekr.), Ursula Geisler, Lars 
Lilliestam, Eva Kjellander, Owe Ander och 
Lars Berglund (Eva Georgii-Hemming och 
Asa Bergman var p.g.a. tekniska problem 
endast narvarande under delar av motet). - " ,. 

3. Dagordningen godkandes med tillagg av tva punkter under ovrigt (se nedan) .. 

4. Protokoll fran tidigare styrelsemote (19 augusti 2010) ratificerades och lades till 
handlingama. 

5. Beslutades att Svensk tidskrift jor musiliforskning bor ansluta till databas- och 
informationstjansten EBSCO (STM-online ar ansluten sedan tidigare). Styrelsen ger 
genom ordf. i uppdrag at tidskriftens redaktor Tobias Lund att ombesorja anslutningen. 

6. Ordf. informerade om tillsattningen av nytt redaktionsrad for STM-online. 

7. MOte om samverkan mellan Svensk tidskrift jor musiliforskning och STM-online. 
Vetenskapsradet har angett som efterstravansvart att samfundets bada 

publikationer i stOrre grad samverkar eller mojligen integreras. Ordf. kontaktar 
tidskriftemas redaktorer och foreslar tid for ett stOrre mote i denna fraga undervaren 
2011. Styrelsemedlemmama uppdrogs pa varsina hall forbereda arendet och forankra det 
pa sina institutioner. 

8. LB och ML rapporterade fran den lokala planeringen av konferensen 'Musikforskning 
idag', 'Uppsalauniversitet 14-16 juni 2011. At ML uppdrogs sammanstalla call for 
papers-utskick for styrelsens paseende och snart offentliggorande. 

9. Tobias Norlind-forelasare till konferensen 'Musikforskning idag', Uppsala universitet 
14-16 juni 2011. . 

Beslutades att samfundet skulle ansoka till Vetenskapsradet om arvode till en 
keynote speaker utOver den som arligen bekostas med bidrag fran Tobias Norlind
samfundet. Fern forslag pa keynote-forelasare till 2011 ars konferens hade inkommit. Da 
inte alIa forslagsstallare fanns narvarade rostades·inte i fragan. Fragan om de tillfhlgades 
kunskaperi nordiska sprak bedomdes samlat som viktig, da avs¥<ien ar att gasten utOver 
sin forelasning ska kunna delta aktivt i konferensens ovriga program. Beslutades vi dare 
att tillfraga en forskare inom musikpedagogik och delegerades at EGH och As att 
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inkomma med nomineringar. Delegerades ocksa at vardinstitutionen i Uppsala genom LB 
-oclrML-att inkomma med nomineringar till en andra keynote-foreIasare (i den handelse 
tva kan bekostas) med utgangspunkt fran de forslag ur till motet anmald lista vilka 
kvarstar som aktuella. 

10. Nordiskt musikforskarmote 2012. Datum for kongressen ar satt till 6-10 augusti och 
platsen blir Stockholm. Ordf. rapporterade om arbetet med lokalbokning samt 
sammansattningen av den nordiska styrgruppen for arrangemanget. 

11. Tid for nasta ordinarie styrelsemote fastslogs ej. Uppdrogs at ordf. att per e-post 
aterkomma med forslag pa mOtestillfallen for varen 2011. 

12. Ovriga fragor. 
U G upplyste att abstracts for konferensen 'Musikforskning idag' i Lund 2010 har 

fallit bort fran samfundets webbplats. Uppdrogs at LB att ater lagga upp dessa samt att 
lanka till abstracts ochproceedings fran det nordiska musikforskarmotet i Oslo 2008. 
LB framforde att lanklistoma pa samfundets webbplats bor ses over. Uppdrogs at 
styrelsens medlemmar att undersoka listoma tills nasta ordinarie styrelsemote. 

Protokoll fort av sekr. 

Mattias Lundberg 

Justeras 

Owe Ander (utsedd per capsulam efter mOt 

Ordf. 

Jacob Derkert 


