Dnr STYR2020/904

Föreskrifter för Körcentrum Syd
(Southern Choral Centre)
Bakgrund
Körcentrum Syd inrättades av rektor vid Lunds universitet 2007-11-22, Dnr RÄ
2007/245. För Körcentrum Syd ska föreskrifter fastställas.
Körlivet i södra Sverige har genomgått en stark utveckling under de senaste åren.
Behov av utvecklings- och förnyelsearbete samt samordningsbehov inom såväl
det pedagogiska som det konstnärliga området har identifierats. Körcentrum Syds
uppdrag är att fungera som ett kraftcentrum och ett nav i detta arbete och vara en
mötesplats för körlivet i samarbete framför allt med regionala, nationella, men
även internationella verksamheter. Körcentrum Syd utgör en bas i körlivet inom
utbildning och utvecklings-/konsertprojekt men också för att stimulera och bidra
till körforskning.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd tillhör sedan 1 januari 2018 Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, som en självständig
centrumbildning med egen styrelse.
Syfte
Genom samverkan mellan utbildnings- och kulturinstitutioner och i dialog med
körlivets olika aktörer, nationellt och internationellt, ska Körcentrum Syd främja
och utveckla körlivet i regionen och medverka till pedagogisk och konstnärlig
förnyelse och kunskapsutveckling. Körcentrum Syd ska också vara en mötesplats,
ett resurscentrum och en inspirationskälla. Körcentrum Syd ska även
uppmärksamma barns och ungas körsjungande och spegla den kulturella
mångfalden i dagens samhälle.
Uppdrag
Körcentrum Syd ska
-

stimulera till samarbeten i den södra regionen och driva kontinuerlig
dialog med körlivet,
fungera som en gemensam plattform för de i centrumet medverkande
organisationerna,
utveckla nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt,
samordna, initiera, utveckla och förstärka utbildning och
kompetensutveckling i körrelaterade ämnen,
stimulera till samverkan inom forskning och forskarutbildning och bidra
till utveckling av forskning inom körområdet,
vara en pådrivande kraft för körsjungandets och vokalmusikens roll och
utveckling i skola och samhälle,
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-

verka för nya koncept och uttrycksformer samt nykomposition inom
körmusik och ensemblesång,
medverka i utvecklings-/konsertprojekt.

Styrelse
Körcentrum Syd leds av en styrelse, placerad under Musikhögskolans
institutionsstyrelse. Styrelsen består av fem till sju ledamöter varav: två till tre
ledamöter från Lunds universitet, tre till fyra ledamöter från annat
universitet/högskola, kulturinstitutioner och/eller från musik- och kulturlivet.
Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Suppleanter ska inte
utses. Vid behov kan extern kompetens bjudas in. Den inbjudne ges då närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt vid mötet. Prefekten vid Musikhögskolan i Malmö är en
av ledamöterna från Lunds universitet och tillika styrelsens ordförande. Vice
ordförande utses av Körcentrum Syds styrelse. Körcentrum Syds föreståndare är
föredragande och Körcentrum Syds producent är sekreterare i styrelsen.
Ledamöterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö efter förslag från Musikhögskolans prefekt i samråd
med Körcentrum Syds föreståndare och en person ur Institutionsstyrelsen.
Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7 §
studentkårsförordningen (2009:769).
Vid sammansättningen av styrelsen ska en könsmässig balans eftersträvas.
Mandatperioden för styrelsen är i normalfallet tre år.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer
för denna och fastställer årlig verksamhetsplan och fördelning av medel i samband
med att ny budget beslutats av Institutionsstyrelsen.
Föreståndare
Föreståndaren vid Körcentrum Syd leder verksamheten på uppdrag av
Körcentrum Syds styrelse. Föreståndaren bör vara verksam lärare/forskare eller
administratör med ämneskännedom i musik/kör vid Lunds universitet.
Föreståndaren utses av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö. Vid
behov av att rekrytera föreståndare externt, sker beslut om anställningen enligt
gällande delegationsordning vid den Konstnärliga fakulteten.
Föreståndaren ansvarar för att
-

leda Körcentrum Syds verksamhet,
förbereda styrelseärenden,
se till att styrelsens beslut verkställs,
fördela arbetsuppgifter och arbetsleda personal,
de ekonomiska ramarna hålls,
verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, regler och policies,
verka för anställdas kompetensutveckling.

Föreståndarens ansvar och befogenheter framgår av Musikhögskolans
delegationsordning.
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Finansiering
Körcentrum Syd finansieras med medel som beslutas av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö, samt med medel som de medverkande organisationerna
bidrar med. Årsredovisning sker på samma sätt som för övriga verksamheter vid
universitetet.
Personal
Anställda vid annan institution/organisation t.ex. gästforskare, gästlärare och
övriga anställda som utför arbetsuppgifter inom ramen för Körcentrum syds
verksamhet, är fortsatt organisatoriskt placerad vid det ställe där denne har sin
anställning. Inrättande och tillsättning av anställning vid Körcentrum Syd sker i
samma ordning som i övrigt inom fakulteten.
Administration
Musikhögskolan i Malmö stödjer centrumet i allmänna administrativa frågor samt
med budgetarbete och ekonomihantering. Mera verksamhetsanknuten
administration sköts inom centrumets ram.
Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, budget och årsredovisning
Verksamhetsåret är kalenderår.
Föreståndaren ska, så snart styrelsen fastställt verksamhetsplan, budgetfördelning
och årsredovisning, överlämna dessa till Institutionsstyrelsen. Verksamhetsplanen
ska innehålla en konkret beskrivning av årets mål. Målen ska vara kopplade till
uppdraget och till budget. Utöver en verksamhetsplan ska en
Verksamhetsberättelsen tas fram. Den ska innehålla en årsredovisning och en
utvärdering av det gångna årets verksamhet inklusive en ekonomisk redovisning.
Utvärdering
Centrumbildningen är inrättad för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-31.
En utvärdering ska göras före beslut fattas om en eventuell ny verksamhetsperiod.
Utvärderingen ska påbörjas senast 6 månader före utgången 3-årsperiod och sker
genom att Institutionsstyrelsen utvärderar de senaste tre årens Verksamhetsplaner
och Verksamhetsberättelser.
Ändring av föreskrifter
Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i
Malmö 2020-05-06.
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Prefekt och rektor
Musikhögskolan i Malmö

