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ÅRSREDOVISNING
2007
Styrelsen för Svenska Arkeologiska Samfundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2007-01-01 till 2007-12-31.

Årsredovisningen omfattar
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
RESULTATRÄKNING
BALANSRÄKNING
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
STIPENDIEVERKSAMHET
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Svenska Arkeologiska Samfundet (SAS) har för närvarande 665 registrerade ledamöter. Av
dessa är en förste hedersledamot och två hedersledamöter. Under året har 6 nya ledamöter
valts in medan 7 begärt utträde.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2007 haft följande sammansättning:
Ordförande: Tore Artelius
Vice ordförande: Elisabeth Rudebeck
Skattmästare: Bent Syse
Sekreterare: Jenni Hjohlman
Stipendiesekreterare: Bozena Werbart
Hemsida: Magnus Rolöf
Gjallarhornet: Anders Hansson
Current Swedish Archaeology: Åsa Gillberg
Ledamotsfrågor: Bodil Petterson, Lars Ersgård
Övriga styrelseledamöter: Anna Källén
Suppleanter: Stefan Elgh, Michael Olausson, Sabine Sten
Internrevisorer: Nils Ringstedt och Ing-Marie Pettersson
Internrevisorssuppleanter: Gullög Nordquist och Dag Widholm.
Valberedning: Agneta Åkerlund och Per Lekberg.
Samfundets årsmötet äger rum på Kulturen i Lund den 24 april, kl. 18.00 – 19.00. i samband
med konferensen

Verksamhetsåret har omfattat följande.
Fem protokollförda styrelsemöten har hållits under år 2007: den 5 februari, 19 april (årsmöte),
31 maj, 24 augusti samt 28 november.
Samfundets ekonomi har diskuterats i samband med samtliga möten. Inga förändringar har
gjorts avseende kapitalplacering i Sv. Handelsbankens stiftelsefond. Fondbeloppen för Rosa
och Valter Tengborgs stipendiefond och Svenska Arkeologiska Samfundets minnesfond är
också investerade på samma vis. Stor förbättring krävs vad gäller inbetalning av årsavgifter.
Om alla ledamöter erlade avgift skulle SAS få ytterligare bidrag till täckning av löpande
förvaltning.
Den 31 oktober 2007 hade till Samfundet inkommit intäkter från medlemsavgifter till en
summa av 25 150 SEK. Under 2007 betalade därför cirka 250 ledamöter årsavgiften på 100
kr. Detta är, visserligen en marginell, men ändå ytterligare försämring av betalningsviljan hos
samfundets ledamöter. Under 2007 har styrelsen övervägt vilka åtgärder som bör vidtas för att
samtliga ledamöter skall betala årsavgiften. Påminnelser har utsänts. Vid möten har återigen
diskuterats om årsavgiften kan knytas till utgivandet av Current Swedish Archaeology i den
meningen att årsavgiften höjs samtidigt som ledamöterna då även får CSA. Något beslut har
dock ännu inte tagits.
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Under år 2007 har samfundets nya hemsida färdigställts, vilket har inneburit att Samfundet
haft extra utgifter. En total omstrukturering och uppdatering av Samfundets hemsida
genomfördes. Det befintliga digitala materialet samlades och sorterades och publicerades i
nya sidstrukturer. En helt ny grafisk profil utvecklades och lanserades. Det delvis utdaterade
materialet sållades igenom. Samfundet lanserade på Hemsidan en ny informationsplattform
för Arkeologmötet 2008 och upprättade ett omfattande bibliotek med svenska arkeologlänkar.
En .se-domän har inhandlats. Den nya hemsidan gick online strax efter årsskiftet 2007/08.
Planeringen och färdigställandet av den nya hemsidan präglade mycket av diskussionerna
inom Samfundets styrelse under det gångna året.
Samfundets roll inom samhällets arkeologisektor har fortlöpande och ingående diskuterats
inom styrelsen. Diskussionerna har främst behandlat frågor om Samfundets framtida identitet
och samhälleliga engagemang som språkrör för såväl svensk arkeologi och kulturmiljövård
samt för Sveriges arkeologkår.
Diskussionerna resulterade i att Samfundet den 24-25 april i samband med årsmötet 2008 i
samrabete med Lunds universitet på Kulturen i Lund arrangerar konferensen ”Framtidens
Arkeologier – Tendenser och Visioner”. Syftet är att på mångvetenskapligt vis belysa frågor
kring hur såväl kunskaper om det förflutna som det fysiska kulturarvet kan brukas.
Samfundet har, efter ansökan, fått ekonomiskt stöd för genomförande av Arkeologmötet 2008
från Riksantikvarieämbetet och Kungliga Vitterhetsakademien (60 000 SEK).
Samfundets årsmöte ägde rum i Röda rummet på Statens Historiska Museum den 19 april, kl.
17.00-18.30. I samband med årsmötet arrangerade Samfundet, med anledning av museets
arbete med nya basutställningen ”Forntider 2” en paneldebatt kring ämnet ”Publik arkeologi”.
Inför paneldiskussionen presenterade Katty Wahlgren och Fredrik Svanberg även Historiska
Museets projekt ”Publik Arkeologi”. I samband med detta presenterades också det då
pågående arbetet med ”Forntider 2” av utställningsproducent Lena Hejll.
Samfundet har till Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning inkommit (2007-02-22) med
remissvar angående ”Riksantikvarieämbetets förslag till föreskrifter och allmänna råd
avseende tillämpningen av 2. kap. 10 – 13 §§ lagen (2988:50) om kulturminnen mm”.
Samfundet menar att det i förslagets intentioner, med en arkeologisk verksamhet som alltmer
styrs av generaliserande upphandlingsprinciper som följd, ryms en risk för att forskning och
mer allmän kunskap begränsas. Samfundet menar även att förslaget omfattar riktlinjer som
snarare kan leda till en allt mer ökad kostnadsutveckling för arkeologiska undersökningar.
Samfundet menar också att detta förslag föregriper betänkanden och konsekvenser som ryms i
de två senaste utredningarna inom uppdragsarkeologins område.
Under året gjordes ingen stipendietilldelning ur Rosa och Valter Tengborgs stipendiefond.
Samfundet beslutade under året att stipendietilldelning ur Rosa och Valter Tengborgs
stipendiefond skall ske vartannat år. Bakgrunden var att inga ansökningar alls inkommit. 1
februari 2008 höll Samfundet det nya verksamhetsårets första möte. I samband med detta togs
beslut om det innevarande årets tilldelning ur Rosa och Valter Tengborgs stipendiefond. 10
ansökningar hade inkommit. Stipendierna, på vardera 10 000 SEK tilldelades 1) Ulrika
Stenbäck Lönnqvist från högskolan i Sundsvall för att möjliggöra resa och deltagande med
föredrag vid konferensen ”IX Nordic Women`s and Gender History Conference” i Reykjavik
11-14 augusti 2008 och 2) resebidrag till Julia Trinkert från universitet i Kiel för att
möjliggöra studier av senmedeltida kyrkor på Gotland.
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Current Swedish Archaeology utkommer i mars 2008 med volym nr 15. Volymen omfattar 9
artiklar och redaktörer är Åsa Gillberg och Björn Nilsson.
Gjallarhornet har med Anders Hansson som redaktör utkommit med nr 1-4 2007.
Planeringen av Samfundets resa till Turkiet i september 2008 har fortgått. Resan har temat
”Det antika arvet”. Besöksmål är bland andra Troja, Pergamon, Efesos och Labranda.
Göteborg 17 februari 2007

