VÄLKOMNA TILL

Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte 2018
Plats:

Östermalms föreningsråd, Vallhallavägen 148, Stockholm.
Hitta dit: Fältöverstens bortre hörn vid korsningen Valhallavägen/Värtavägen, precis vid
busshållplatsen. OBS ej ingång från köpcentret.

Tid:

Onsdag den 2 maj kl. 17.00–18.30

Program:

17-17.30

Föredrag Vivian Smiths, GRASCA, Linnéuniversitetet/Studio Västsvensk
Konservering: Att skapa ett kulturarv. Ett doktorandprojekt om motsättningar,
mångfald och samarbete.

17.30-18.30 Årsmöte Svenska Arkeologiska Samfundet

Dagordning för årsmötet:
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 3. Fastställande av dagordning.
§ 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.
§ 5. Upprättande och justering av röstlängd.
§ 6. Behandling av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse (utdelad).
§ 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8. Styrelsens förslag till budget 2018.
§ 9. Val av styrelseordförande.
§ 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
§ 11. Val av revisorer och suppleanter.
§ 12. Fastställande av eventuella avgifter.
§ 13. Val av valberedning.
§ 14. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter.
§ 15. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs Stiftelse.
§ 16. Övriga frågor.
I enlighet med stadgarna ska förslag som ledamot vill ha behandlat lämnas till
styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Har du förslag, kontakta ordföranden:
Joakim Wehlin
Dalarnas museum
Box 22, 791 21 Falun
joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se

Kom ihåg årsavgiften
Vi vill påminna om årsavgiften för 2018! Den ger något tillbaka till både dig och till arkeologin!
För 200 kronor om året får du som ledamot i Svenska Arkeologiska Samfundet ta del av en rad förmåner. Du får vårt
nyhetsbrev Gjallarhornet fyra gånger om året, du har möjlighet att åka på Samfundets resor till intressanta arkeologiska
platser med kunnig guide, och du har möjlighet att komma på årsmötet då vi också arrangerar ett föredrag om någon
intressant arkeologisk fråga. Dessutom stödjer du vårt arbete att agera överbryggande och integrerande mellan de olika
arkeologiska grenarna som finns i Sverige, t.ex. mellan akademi och uppdragsarkeologi, samt mellan arkeologier som
fokuserar på olika tidsperioder eller olika geografiska områden. Bland annat har vi tagit fram etiska riktlinjer för arkeologisk
verksamhet i Sverige, vilka nu är under revision. Vi utgör även remissinstans för lagförslag som rör vårt område. Utöver
detta arbetar vi också med att sprida intressant information om olika arkeologiska företeelser på Facebook. Följ vårt arbete
både på hemsidan och på Facebook! På hemsidan kan du också ladda ner tidigare nummer av Gjallarhornet.
Plusgirokonto: 35 12 10-0, Märk med namn, adress och ”årsavgift 2018”
Väl mött 2018!

Avs:
Att:

Svenska Arkeologiska Samfundet
Joakim Wehlin
Dalarnas museum
Box 22
791 21 Falun

