Møtebok fra programstyremøtet
OSLO – 04.04.2017 (kl. 10.00 – 16.00)
Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen, Ellen Røed, Serge von Arx, Frans Jacobi,
Annette Arlander og Live Maria Roggen.
Forfall:
Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde
Overordnet programnivå:
014/17 Åpning
Enstemmig vedtak:
Dagsorden ble godkjent.
Møtebok fra møte 13.-14.02.2017 ble godkjent.
015/17 Programutvikling og orienteringer
Styret ble orientert om følgende saker:
-

AEC EPARM 2017 Royal Conservatoire Antwerp, 20-22 April
CARPA5 Call for Proposals is open now
Save the date: Transpositions: From science to art (and back), October 4-6, 2017,
Stockholm
CBK is invited to contribute to the IssueX magazine by the University of Arts Helsinki
CBK is invited to contribute to the anthology The Futures of Artistic Research
Mail fra KD om Regjeringens plan for flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo
Seminar i KD 15.02.2017 om organisering av Kunnskapssektoren (inkl PKU)
KDs Rundskriv H-3/17 – Fellesføring om effektivisering
NRKUs arbeidsgruppe for KU i CRIStin (møte 7.3.17)
Status ny ph.d. – UHRs arbeidsgruppe for retningslinjer og KDs arbeid med lovverk og
budsjett – møte i KD 15.02.2017
Status EU-søknad Research Catalogue
Status utstilling mm i Venezia – styringsgruppemøte 20.03.17
Status EU-søknad veilederopplæring ELIA
Status arbeidsgruppe NRKU om formidling av KU
Status nordisk tidsskrift – redaksjonskomiteens arbeid
Disputas Ellen Ugelvik 17.03.17
Disputas Christian Blom 18.04.17
PKUs FB-side
Status vikariat i sekretariatet
Mail om omorganisering ved UiT
PKU - Årsrapport 2016-2017

Programstyret evaluerte og drøftet status for samlinger og seminarvirksomhet.
-

Institusjonsmøte 3 april 2017
Stipendiatseminar nr 3
Veiledersamling og Stipendiatsamling (Klækken 8-10 mars) – evalueringene
ARF 2017 – status program åpningsdagen

016/ 17 Regnskap per mars 2017
Enstemmig vedtak:
Programstyret tar til etterretning regnskap per 20.03.2017.
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017/ 17 Evaluering av PKU – mandat
Enstemmig vedtak:
Programstyret vedtar mandat for evaluering av programmet og sammensetning av
evalueringspanelet.
Stipendiatprogrammet:
018/ 17 Fullmaktsvedtak
Programstyret ble orientert om at Programstyrets leder har gjort følgende vedtak på
fullmakt fra styret:
Godkjenning av innstilling fra bedømmelseskomite:
Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Ellen Ugelviks
prosjekt «The soloist in contemporary piano concerti» til bestått. Norges musikkhøgskole
kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.
Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Christian Bloms
prosjekt «Organized Time – Strategies for Transmedial Composition» til bestått. Norges
musikkhøgskole kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.
Prosjektprogrammet:
019/ 17 Årsrapporter 2016 frå prosjekter
Enstemmig vedtak:
Programstyret godkjenner utsatt sluttdato for følgende prosjekter:
- Nr 7 «Porøs» ved KHiO til 31.10.17 og at sluttrapport leveres per 31.01.18.
- Nr 19 “Topographies of the Obsolete” ved UiB skal levere sluttrapport innen 01.06.17.
Programstyret tar til etterretning at følgende prosjekt er avsluttet per 31.12.16 og vil
levere sluttrapport ved utgangen av mars:
- Nr 12 “The charismatic self and hybrid divisions of labour:” ved NTNU
Programstyret godkjenner sluttrapport for følgende prosjekt:
- Nr 11 “Radical Interpretations of Iconic Musical Works” ved NMH.
Programstyret tar til etterretning at prosjektleder for Nr 16 «Orden i kaos» ved HiL har
hatt permisjon i 2016 og at prosjektet ikke leverer årsrapport for 2016. Programstyret
godkjenner at prosjektperioden utvides til 31.12.2017.
Programstyret godkjenner årsrapport 2016 for følgende prosjekt:
- Nr 13 “Music with the Real” ved NMH.
- Nr 14 “Music Without Borders” ved UiA. Programstyret har tidligere godkjent at
prosjektperioden utvides til 31.12.2017.
- Nr 15 «Nye forestillinger – nye verktøy» ved KHiO. Programstyret godkjenner at
prosjektperioden utvides til 31.08.2017.
- Nr 17 “True or false - mind and emotion in film editing” ved HiL.
- Nr 18 “Electronic Textures: Twentieth-century modernism” ved NTNU. Programstyret
godkjenner at prosjektperioden utvides til 30.06.2017.
- Nr 20 «Synsmaskinen: fields of contemporary crisis» ved UiB.
- Nr 21 “Wheels within wheels” ved UiB.
- Nr 22 “Amphibious Trilogies” ved KHiO.
- Nr 23 “Segunda Vez” ved KHiO.
- Nr 24 “Blind Spot - Staring down the void” ved HiØ.
- Nr 25 “Cross-adaptive audio processing as musical intervention” ved NTNU
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020/ 17 Utlysning søknadsrunde 2018
Enstemmig vedtak:
Programstyret godkjenner utlysningstekst, retningslinjer og søknadsskjema for 2018, med
de endringer som kom fram i møtet.
Programstyret skjema for sakkyndig vurdering for 2018 med de endringer som kom fram i
møtet.
Programstyret vil lyse ut prosjektmidler for 2018 innen 15 juni 2017.
Programstyret fastsetter søknadsfrist for Prosjektprogrammet til 12 oktober 2017.

021/ 17 Eventuelt
Neste møte er på Hotel Jeløy Radio 22.-23. mai.
Bergen, 04.04.2017 GS
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