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Svenska Arkeologiska Samfundet 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 
den 31 maj 2007 kl. 13.00-16.30 
vid Riksantikvarieämbetet UV Väst, Kvarnbygatan 12 i Mölndal 
 
Närvarande: Tore Artelius, Stefan Elgh, Lars Ersgård, Jenni Hjohlman, Anna Källén, 
Michael Olausson, Bodil Petersson, Magnus Rolöf (t.o.m. §9), Bent Syse, Bozena Werbart 
Frånvarande: Åsa Gillberg, Anders Hansson, Elisabeth Rudebeck, Sabine Sten  
 
§1. MÖTET ÖPPNAS OCH VÄLKOMMEN 
Ordförande Tore Artelius förklarade mötet öppnat.  
 
§2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERINGSPERSON 
Till mötessekreterare valdes Bodil Petersson, till justeringsperson valdes Bent Syse. 
 
§3. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Protokoll från samfundets årsmöte den 19 april 2007 godkändes. 
Protokollet från samfundets konstituerande styrelsemöte 19 april 2007 godkändes. 
 
§4. EKONOMI – VAD GÖRA ÅT SVIKTANDE ÅRSAVGIFTSINBETALNINGAR? 
Styrelsen genomförde en diskussion på temat: vad göra åt sviktande årsavgiftsinbetalningar. 
 
BESLUT 1: att skicka ut en påminnelse per e-post och brevledes (till de ledamöter som ej vill 
ha e-post) före midsommar till de ledamöter som ännu inte har betalat årsavgiften för 2007. 
En andra påminnelse skickas i augusti till de resterande som då inte har betalt. Tore Artelius 
ser över ett befintligt brev som förklarar för ledamöterna vad de får för årsavgiften. 
Brevförslag skickas ut till styrelsen för kommentar. Detta brev ska sedan bifogas utskicket. 
Bent förmedlar brevet till styrelsen, och efter revidering får Bodil brevet att skicka ut. 
 
BESLUT 2: Lars Ersgård får i uppdrag att följa upp de senare årens inval av ledamöter och se 
om det är några inval som inte har lett till medlemskap. Detta görs antingen genom 
telefonkontakt eller per e-post/vanlig post till berörda. 
 
BESLUT 3: Åsa Gillberg tillsammans med Tore Artelius bereder frågan om årsavgiftens 
storlek och utformning (uppdrag från årsmötet i april 2007, §13) och resultatet ska bli 3 
förslag till utformning att läggas fram inför Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte 2008. 
En viktig faktor att utreda är den juridiska/ekonomiska frågan ifall CSA kopplas till 
medlemskapet. 
 
BESLUT 4: utifrån brevet om vad man får som ledamot i Samfundet ska en flyer/folder 
produceras och som ska finnas såväl digitalt/på hemsidan som på papper och som kan 
ges/skickas till personer som föreslås som ledamöter i Samfundet. 
 
§5. HEMSIDAN OCH GJALLARHORNET 
Produktionen av Gjallarhornet löper problemfritt för tillfället meddelar Anders Hansson som 
tyvärr inte kunde medverka i styrelsemötet. En diskussion utspann sig om Gjallarhornets 
innehåll och mening. Bör bladet förändras? Ska det bli ett renodlat informationsblad och ska 
eventuell debatt istället föras i ett diskussionsforum på hemsidan för snabbare replikväxling? 
En diskussion om ett framtida ”Gjallarhornet Online” utspann sig. Likaså diskuterades den 
kommande, mycket försenade hemsidans utformning och färdigställande.  
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BESLUT 1: Magnus Rolöf, ny hemsidesansvarig i styrelsen, kontaktar Sofia Andersson och 
Las Lundqvist om läget med den planerade hemsidan. Han tar reda på vad som behöver 
kompletteras och gör sedan detta, inklusive kommer med förslag till lämpliga förändringar 
och förbättringar till nästa styrelsemöte. En idé för Magnus att fundera kring är ”Gjallarhornet 
Online” med diskussionsforum och vilka möjligheter som finns att förverkliga ett sådant. Om 
programvara behövs, köps detta in efter kontakt med skattmästaren. 
 
BESLUT 2: Till nästa styrelsemöte ska en punkt tas upp om relationen mellan det vanliga 
Gjallarhornet och det tänkta framtida ”Gjallarhornet Online”, allt med syfte att få en 
effektivare kommunikation med Samfundets ledamöter. 
 
§6. CSA 
Eftersom redaktionen inte var representerad vid styrelsemötet (Åsa Gillberg hade anmält 
frånvaro) fördes en kortare diskussion om CSA. En idé som kom upp var att knyta tidskriften 
till en etablerad nätbokhandel för att öka spridningen. Kanske kan tidskriften kopplas till ett 
engelskt förlag? Kan skribenter värvas till CSA för att få ett bredare innehåll i tidskriften? 
Hur i så fall? Alla var eniga om att ett bredare innehåll skulle gynna spridning av och intresse 
för tidskriften. 
 
BORDLÄGGNING: Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
§7. INTERNREVISORERNAS GRANSKNING 
Jenni Hjohlman redogjorde för internrevisorernas PM. De önskar följande: 
-mottaga protokoll från möten 
- en kraftigare markering av medlemskap och uppföljning av frågan om medlemskap och 
inbetalning av den årliga avgiften 
- bättre kontaktuppgifter på hemsidan 
 
Mötet konstaterade att internrevisorerna ska få alla protokoll sig tillskickade, och att 
hemsidans kontaktuppgifter står inför en uppryckning i och med Magnus Rolöfs bearbetning. 
Därefter diskuterades frågan om medlemskapets tydligare markering. 
 
BESLUT: Att i skarpare ordalag i invalsbrevet framhäva att medlemskapet i Samfundet är 
knutet till att man erlägger den årliga avgiften. Lars Ersgård formulerar ändringsförslaget.  
 
§8. PUBLIK ARKEOLOGI 
Här fördes en uppföljande diskussion kring temamötet om Publik arkeologi som hölls på 
Historiska museet i Stockholm i anslutning till årsmötet den 19 april. Generellt ansågs 
temamötet ha resulterat i en onödig polarisering och motsättning mellan olika riktningar inom 
arkeologins sfär. Räckvidden för mötet var heller inte den önskvärda, eftersom antalet 
besökare var få. Till nästa gång ett liknande tema anordnas rekommenderades en större insats 
vad gäller marknadsföring och förberedelser.  
 
§9. ARKEOLOGMÖTET 2008 
En diskussion om det kommande Arkeologmötet 2008 fördes utifrån ett förslag utarbetat av 
Elisabeth Rudebeck i samverkan med Anna Källén och Tore Artelius. Tyvärr fick Elisabeth 
Rudebeck förhinder och kunde inte närvara på detta möte. Därför fördes diskussionen utifrån 
det underlag som skickats till ledamöterna dagen före detta möte. 
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Diskussionen utmynnade i att mötets tema bör var något utifrån titeln ”Det förflutna 
imorgon”, och att syftet med mötet framför allt ska vara att stärka arkeologin och visa bredd 
och mångfald, även om vi inte ska väja för kritisk diskussion. Alla var eniga om att ett 
framtidsperspektiv – ”vad kan hända framöver med arkeologin utifrån de tendenser vi ser 
idag?” är en fruktbar ingång till en diskussion. Utifrån erfarenheterna av temamötet i april var 
alla eniga om att undvika skyttegravskrig kring frågor om vad arkeologi egentligen är och bör 
vara, istället är det intressant att framhäva den positiva kraften och olika traditioner men 
undvika krig mellan uttolkningar av vad arkeologi bör vara, något som kulle kunna bli 
resultatet av det nuvarande förslaget. Ett ytterligare sätt att undvika en alltför intern och 
infekterad debatt i polariserande anda är att bjuda in en extern debattledare. På så sätt kan nya 
och oväntade frågor komma upp som förhindrar att etablerade teman återupprepas och att 
istället att möjligheten ges till nya perspektiv. 
 
BESLUT: att den tillsatta arbetsgruppen snarast har ett möte för att utforma Arkeologmötets 
tema och program i enlighet med mötets diskussioner. Tore Artelius kontaktar Elisabeth 
Rudebeck och informerar om diskussionen och presenterar idén om temat ”Det förflutna 
imorgon” för henne. Apropå arbetsgruppers arbete framhävdes att alla beslut i arbetsgruppen 
ska förankras i styrelsen. Inga muntliga avtal rörande ekonomiska frågor får förekomma 
mellan arbetsgrupp och berörda. Det är alltid samfundets styrelse som tar beslut i ekonomiska 
frågor. En eventuell utgivning av en publikation i anslutning till arkeologmötets bör vara i 
Samfundets namn. En budget ska också upprättas av arbetsgruppen och styrelsen ska 
informeras fortlöpande. 
 
§10. INVAL AV NYA LEDAMÖTER 
Föreslagna som nya ledamöter är följande: 
Fredrik Ekengren vid Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 
Magnus Holmqvist vid Västernorrlands länsmuseum. 
Lars Ersgård presenterade de föreslagna personerna för styrelsen. 
 
BESLUT: Efter presentationen beslutade styrelsen att välja in de föreslagna ledamöterna. 
 
§11. ÖVRIGA FRÅGOR 
 
a) Nästa styrelsemöte: 
 
BESLUT: Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 24 augusti klockan 12.00 på 
Medelhavsmuseet i Stockholm. Jenni Hjohlman kontaktar museet om arrangemanget. 
 
b) Medlemsregistret: 
 
BESLUT: Bodil Petersson frågar styrelsen per e-post om personer som av olika skäl inte har 
uppdaterade uppgifter i adressregistret. På så sätt förhindras att personer med inaktuella 
kontaktuppgifter faller bort från Samfundet på grund av rena kommunikationsskäl. 
 
§12. MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordförande Tore förklarade mötet avslutat cirka klockan 16.30. 
 
_____________________   ______________________ 
Bodil Petersson   Bent Syse 
Sekreterare    Justeringsperson 


