
                                   
 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 

Protokoll från styrelsemöte 

Fredagen den 24 augusti kl. 12.00 – 16.00  

Lokal: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm       

 

Närvarande: Tore Artelius, Stefan Elgh, Lars Ersgård, Anders Hansson, Jenni Hjohlman, Bodil 

Petersson, Elisabeth Rudebeck, Bent Syse och Bozena Werbart. 

Frånvarande: Åsa Gillberg, Anna Källén, Michael Olausson, Magnus Rolöf och Sabine Sten. 

 

§ 1 Mötet öppnas och Välkommen 

Ordförande Tore Artelius förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av mötessekreterare och justeringsperson 

Till mötessekreterare valdes Elisabeth Rudebeck, till justeringsperson valdes Bodil 
Petersson. 
 
§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från föregående möte (080531) godkändes. 
 
§ 4 Årsavgifterna: resultat av påminnelsebrev, CSA och medlemskapet  

Bodil skickade ut en påminnelse (E-post) kring midsommar till 3-400 medlemmar. 
Omkring 60 personer betalade därefter och 3-4 begärde utträde. Ytterligare en 
påminnelse ska skickas ut per e-post och som komplement brevledes till ledamöter som 
inte har e-post i början av september.  
Det är problematiskt med betalningen för de som bor i utlandet. Bent ska kolla upp om 
man kan koppla betalningen till SAS:s bankgiro för att underlätta detta. 
 
Angående ev. koppling mellan CSA och medlemsskapet: frågan utreds av Åsa och Tore. 
Om det blir aktuellt med en sådan koppling kan det börja gälla först efter beslut på 
årsmötet 2009. Jfr. § 7! 
 
Beslut: Beslut 4 under § 4 i förra protokollet (070531) gäller fortfarande, dvs. att Tore 
ser över ett befintligt brev som förklarar för ledamöterna vad de får för årsavgiften. 
Brevförslaget skickas ut till styrelsen för kommentar. Detta brev ska sedan skickas till 
medlemmarna. Bent förmedlar brevet till styrelsen, och efter revidering får Bodil brevet att 
skicka ut. 
 
 
 



§ 5     Hemsidan  

Jenni läste upp ett E-brev från Magnus där han ställer frågan om SAS kan tänka sig att 
köpa en egen .se-domän. Detta kostar 925 SEK (engångskostnad) samt 780 SEK/år, 
inklusive webbhotell. Styrelsen ansåg att detta var en rimlig kostnad. 
Beslut 1: Bent kontaktar Magnus om detta samt ber honom skicka länken till den nya 
hemsidan (som ej lanserats ännu) till styrelseledamöterna för synpunkter på upplägg och 
innehåll. Synpunkter skickas till Tore, Jenni och Elisabeth och dessa sammanställer dem 
och beslutar om eventuella åtgärder och kompletteringar och skickar därefter 
information om detta till Magnus. Vid nästa styrelsemöte presenterar Magnus den nya 
hemsidan. Beslut om lansering av sidan tas vid detta möte. Lanseringen ska ske under 
innevarande år. 
Beslut 2: För uppdateringen av hemsidan ska det tillfogas en stående punkt på 
dagordningen (Uppdatering av hemsidan). Vid styrelsemötena ger ledamöterna förslag 
och beslutar om eventuella uppdateringar. Magnus sköter uppdateringen. 
 
I E-brevet till Jenni undrade Magnus om SAS vill inleda ett samarbete med chatsidan 
Arkeologiforum: http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php. 
Beslut 3: Styrelsen ansåg att vi bör avvakta mer information från Magnus innan vi fattar 
beslut om detta. 
 
Bodil föreslog att de styrelseledamöter som har en hemsida, egen eller 
institutionsanknuten, på den skapar en länk till SAS:s hemsida. Detta ska dock inte 
göras förrän den nya hemsidan lanserats. 
 
§ 6 Gjallarhornet, framtida ”Gjallarhornet online”  

Deadline för bidrag till nummer 3 år 2007 är 15 september. Hitills har två bidrag 
inkommit. 
Beslut: Efter diskussion enades styrelsen om att Gjallarhornet tills vidare som vanligt 
bör skickas ut som pdf-fil och läggas ut på hemsidan. 
 
§ 7 CSA  

Jfr. § 4! 
Beslut: Tore kontaktar Åsa och förhör sig om hur det går med CSA (jfr § 6 i 
mötesprotokollet från 070531).  
 
§ 8    Arkeologmötet 2008  

Arbetsgruppen för mötet utgörs av Bodil, Elisabeth, Åsa, Anna, Magnus och Tore. 
Beslut 1: Bent formulerar en ansökan om medel för arrangemanget. Denna skickas till 
Tore för avstämning och sedan (förslagsvis) till Vitterhetsakademin, RAÄ och 
Kulturrådet. 
Beslut 2: Mötet ska hållas i Lund den 24-25 april 2008. 
Beslut 3: Bodil kollar upp tänkbara lokaler. 
Beslut 4: I nästa nummer av Gjallarhornet (nr 3, 2007) ska det finnas en blänkare om 
mötesplats och mötesdatum, dock inget om temat för mötet. Information om detta ska 
följa i nästa nummer.   



Beslut 5: Styrelsen beslutade att ge arbetsgruppen i uppdrag att utforma mötet med 
utgångspunkt i det förslag som presenterades vid förra mötet samt med hänsyn till de 
synpunkter som inkommit och diskuterats.  
Beslut 6: Till arbetsgruppens möte fredagen den 28 september kl. 10-16 i Lund ska 
Elisabeth och Bodil ha utarbetat ett mer konkret förslag till tema och upplägg, med 
sessionsrubriker och förslag till inbjudna föredragshållare.  
Tore underströk vikten av en stor geografisk spridning bland de inbjudna. 
 
§ 9 Inval av nya ledamöter, senaste årens inval/medlemskap samt nytt invalsbrev  

Lars meddelade att det inte inkommit några förslag på nya medlemmar sedan senaste 
mötet. 
Lars har listat de medlemmar som tillkommit under senare år och angivit vilka som inte 
skickat in den blankett där de bekräftar att de accepterar medlemsskapet. Lars presenterade 
ett nytt brev angående inval och medlemskap. I brevet ombedes de nya ledamöterna 
bekräfta att de accepterat invalet genom att fylla i en bifogad blankett samt erlägga 100 
SEK/år.  
Beslut:  Bodil kollar Lars lista i förhållande till medlemslistan. Lars och Bodil utreder läget 
och i samband med den andra påminnelsen bifogar Bodil detta brev till de nya 
medlemmar som ännu inte bekräftat medlemsskap och betalat årsavgiften. 
 
§ 10   Övriga frågor 

Ett par övriga frågor diskuterades, bl.a. huruvida SAS kan tänka sig att uttala sig apropå 
nedskärningar av tjänster vid Östasiatiska museet. 
Beslut: Jenni kollar upp underlagsmaterial och diskuterar med Tore. 
 
§ 11  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls i Lund onsdagen den 28 november kl. 13-17. Lokal meddelas 
senare. 
 
§ 12 Mötets avslutande 

Orförande Tore förklarade mötet avslutat ca 15.40. 

 

 

 

_____________________   ______________________ 
Elisabeth Rudebeck   Bodil Petersson 

Sekreterare    Justeringsperson 

 

 

 


