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Div Prosjekter CREMAH H18-V19
a. 13.09.2018, Nettverksmøte
Vedtak: Allerede avtalt og booket, tatt til info
b. 14.09.2018 Bokslipp og minkonferanse, Nettverksmøte
Vedtak: Allerede avtalt og booket, tatt til info
c. 21-24.03.2019 Nettverksmøte NMH 22.03
Vedtak: Godkjent. Anbefales plassert i auditoriet. Levin skal kun
benyttes dersom spesielle tekniske, akustiske eller helt spesielle
praktiske hensyn tilsier dette.
Klaverdagene uke 7 2019
Vedtak: Godkjennes 11.-12.februar under forutsetning at det ikke er i
konflikt med prosjektukeplaner og obligatoriske aktivitet for studenter.
Lederkonferansen 25. og 26.04 2019 –
Vedtak: Godkjennes under forutsetning av at tidsplan koordineres med
ECMA
Saksofonweekend 2018 –
Vedtak: Ikke godkjent på gjeldende datoer. Det må gjøres en avklaring
vedr sponsorenes rolle og om dette er innenfor høgskolens retningslinjer
ved eksternt samarbeid før et forslag om alternative datoer kan vurderes.
NMH - Solent Southampton –
Vedtak: Ikke en sak for prioriteringsutvalget. Følges opp videre av
Camilla/Studieseksjonen
Faglig.pedagogisk dag 1.11.2018
Vedtak: Godkjennes men må forsøkes legges til auditoriet.
17 nyskrevne slåtter av Knut Buen Januar 2019
Vedtak: Utvalget sender saken videre til fagseksjonsleder klaver.
Dobloug-prøvespill 3.11.2018
Vedtak: Godkjent.
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AEC og CEMPE-konferanse 24-26.10.2018, utvidet rombruk
Vedtak: kan ikke godkjennes før etter undervisning er lagt. Vil i så tilfelle
kunne godkjennes av studiesjef. Oppfordres til å undersøke eksterne
alternativer, som f.eks Chateau Neuf.
Gitarlærerkonferansen 2019
Vedtak: Godkjent 29-30/3 2019
Supervisorseminar for KUST/PhD/NARP-supervisors 1.11.2018
Vedtak: Ikke nok informasjon i innmelding til at sak kan vurderes. Mer
info må ettersendes og sak må etterbehandles utenfor møte. Det nevnes at
det er utfordringer hva gjelder rom på gjeldende dato.
Div datoer Seniorklubben Vår 2019 – godkjennes, rom 140 bør også
bookes.
a. 31.01.2019
Vedtak: Godkjent. Anbefales at det legges midlertidig blokkering
på rom 140 også pga lydlekkasje.
b. 07.03.2019
Vedtak: Godkjent. Gjøres oppmerksom på at dette vil være
parallelt med styremøte på rom 140, dette må det tas hensyn til å
programmering av denne samlingen.
c. 11.04.2019
Vedtak: Godkjent. Anbefales at det legges midlertidig blokkering
på rom 140 også pga lydlekkasje.
Div datoer analyseforum høst 2018
Vedtak: Godkjennes, men aktiviteter som faller i prosjektuker må sjekkes
opp mot prosjektukeplaner før de kan godkjennes.
Ettersendte datoer for vår 2019 gjelder samme.
Oppstartsseminar for musikkhøgskolens historieprosjekt sep/aug 2018Vedtak: Godkjent. Nøyaktige datoer avklares i samarbeid med
produksjonssjef.
Symphonies Reframed, minifestival uke 4 2019
Vedtak: Godkjent. Godkjenning omhandler ikke finansiering. Dette må ev
avklares i fagseksjonseksjon eller FOU.
UMM de to neste år ved NMH
Vedtak: Godkjennes under forutsetning at det ikke er i konflikt med
prosjektukeplaner.

