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HS 27/14
(2013/730)

Statusrapport pr. 2. tertial for hovedsatsingene i NMHs
årsplan for 2014
Forslag til vedtak:
Styret tar statusrapporteringen pr. 2. tertial 2014 til etterretning
Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Styret tar statusrapporteringen pr. 2. tertial 2014 til etterretning
HS 28/14
(2013/730)

Delegering av fullmakt til rektor for godkjennelse av
regnskap pr. 2. tertial 2014
Forslag til vedtak:
Styret delegerer fullmakt for å godkjenne regnskapet per 2.
tertial 2014 til rektor.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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Vedtak:
Styret delegerer fullmakt for å godkjenne regnskapet per 2.
tertial 2014 til rektor.
HS 29/14
(2013/888)

Revisjon av NMHs retningslinjer for bidrags- og
oppdragsaktivitet (BOA)
Forslag til vedtak:
Styret vedtar reviderte retningslinjer for NMHs forpliktende
samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert
aktivitet. TDI-modellen for beregning av totale kostnader i
forskningsprosjekter tas i bruk fra 2015.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Styret vedtar reviderte retningslinjer for NMHs forpliktende
samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert
aktivitet. TDI-modellen for beregning av totale kostnader i
forskningsprosjekter tas i bruk fra 2015.

HS 30/14
(2014/398)

Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren
Forslag til vedtak:
Direktøren bes arbeide videre med saken på grunnlag av
diskusjonen i møtet, og legge saken fram for ny behandling i
neste styremøte.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Direktøren bes arbeide videre med saken på grunnlag av
diskusjonen i møtet, og legge saken fram for ny behandling i
neste styremøte.

HS 31/14
(2012/469)

Ny beredskapsplan for Norges musikkhøgskole
Forslag til vedtak.
Styret godkjenner Beredskapsplanen for Norges musikkhøgskole
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Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Styret godkjenner Beredskapsplanen for Norges musikkhøgskole

HS 32/14
(211/271)

Opprettelse av et nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet
Forslag til vedtak:
Styret vedtar opprettelse av Råd for samarbeid med
arbeidslivet med det mandat og den sammensetning
som er foreslått i saksframlegget. Rektor oppnevner
5 - 7 frie medlemmer i rådet.
Rådet oppnevnes for perioden fram til 31. juli 2017. Styret vil
ved utløpet av perioden evaluere rådets arbeid og eventuelt
justere rådets sammensetning og mandat.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Styret vedtar opprettelse av Råd for samarbeid med
arbeidslivet med det mandat og den sammensetning
som er foreslått i saksframlegget. Rektor oppnevner
5 - 7 frie medlemmer i rådet.
Rådet oppnevnes for perioden fram til 31. juli 2017. Styret vil
ved utløpet av perioden evaluere rådets arbeid og eventuelt
justere rådets sammensetning og mandat.

HS 33/14
U,off.§ 13.fvl
§ 13
(2011/885)

Opprettelse av erfaringsbasert mastergradsstudium i
kulturledelse
Forslag til vedtak:
Styret gir sin tilslutning til at det opprettes et erfaringsbasert
mastergradsstudium i kulturledelse i samarbeid med
Handelshøyskolen BI. Rektor gis fullmakt til å inngå avtale
med Handelshøyskolen BI om dette.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til at det opprettes et erfaringsbasert
mastergradsstudium i kulturledelse i samarbeid med
Handelshøyskolen BI. Rektor gis fullmakt til å inngå avtale
med Handelshøyskolen BI om dette.

HS 34/14
2013/908

Forslag til ny strategi for Norges musikkhøgskole
Forslag til vedtak:
Styret vedtar forslaget til ny strategi for Norges
musikkhøgskole, med de endringer som kom fram i møtet.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Styret slutter seg til innholdet i forslaget til ny strategi, og ber
om at strategien ferdigstilles i tråd med diskusjonen i møtet.
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