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Sakliste: 
Sak 1: Orienteringssaker 
Sak 2: Undervisningen høsten 2007 
Sak 3: Utstyrssituasjonen på lytterommet 
Sak 4: Eventuelt 
 
Sak 1: Orienteringssaker 
Med utgangspunkt i referat fra allmøtet ble det informert om Fjordgata 1. Samlokaliseringen av 
instituttet som rektor og dekanus frontet ble det ikke noe av, da kostnadene ble for store. Dette ble 
avgjort sent i juni måned. Kun musikkteknologi flytter inn i Fjordgata 1, da de pr i dag ikke har 
noen egne lokaler. Instituttleder holdt et eget informasjonsmøte om flyttesaken våren 2007. 
 
Administrasjonen ved Dragvoll vil fram til jul være studiekonsulent mandag-onsdag og kontorsjef i 
perioder. Instituttet ønsker å utlyse en 100 % stilling med tiltreden over jul. Instituttets sentralbord 
vil være i Olavskvartalet. 
 
Sak 2: Undervisningen høsten 2007 
Med bakgrunn i sykdomsfravær for timelærer ble det opplyst at det vanligvis settes inn vikar 
dersom timelærere er sykmeldt i mer enn 2 uker.  
MUSV2009 Satsteknikker II fikk skryt av opplegget. 
MUSV3001 Komposisjon og analyse har få plasser. Det er vanligvis færre som tar emnet i 
vårsemesteret, og instituttet vil vurdere om det er mulig å avholde to kurs i høstsemesteret. 
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Sak 3: Utstyrssituasjonen på lytterommet 
Spoleknappen på en av CD-spillerne fungerer ikke. På de to andre får man ikke justert volum, da de 
er koblet rett i forsterkeren. 
Høyttaleranlegget har en strømkabel som faller ut. 
Det kom forslag om å permanent feste overgangen fra minijack, slik at denne ikke forsvinner. 
Trond Hustad vil bli gitt beskjed om disse punktene. 
 
Sak 4: Eventuelt 
Masterstudentene ønsker en studietur og vil komme med et faglig opplegg for en slik tur, 
sannsynligvis til Berlin. De vil søke om penger fra instituttet/fakultetet. Det ble også luftet en idé 
om at hele instituttet kunne dra på en slik tur. 


