SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET
Protokoll från styrelsemöte
Onsdagen den 28 november 2007 kl. 13-17
Lokal: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Sandgatan 1, Lund.
Närvarande: Tore Artelius, Lars Ersgård, Åsa Gillberg, Anders Hansson, Jenni Hjohlman, Bodil
Petersson, Magnus Rolöf, Elisabeth Rudebeck, Bent Syse och Bozena Werbart.
Frånvarande: Stefan Elgh, Anna Källén, Michael Olausson.
§ 1. Mötet öppnas och Välkommen
Ordförande Tore Artelius förklarade mötet öppet.
§ 2. Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare valdes Bozena Werbart, till justeringsperson valdes Elisabeth Rudebeck.
§ 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte (2008-08-24) godkändes.
§ 4. Ekonomi – Donationer
Bent Syse påminde om att fakturor och reseräkningar från i år skall snarast skickas till honom.
Bent informerade om resultaträkning och den ekonomiska situationen för november månad.
Efter Mats P. Malmers bortgång har hittills 2600 kr donerats till Samfundets Minnesfond.
§ 5. Hemsidan
Magnus Rolöf presenterade förslaget till layouten av den nya hemsidan.
Beslut: På hemsidan ska finnas en e-mail adress info@samfundet.se (s.k. skuggmail) som ska gå till
ordförande med kopia till vice ordförande.
Materialet från den gamla sidan skall läggas över så snart som möjligt.

Beslut: Arbetsgruppen som bistår Magnus i detta arbete består av: Jenni, Lars och Bent.
Historik (förteckning) om arkeologmöten från 1994 till 2006, som sammanställts av Elisabeth, skall
även finnas på den nya hemsidan.
§ 6. Gjallarhornet
Anders informerade om att deadline för nummer 4 år 2007 är den 30 november. Numret kommer att
utges i mitten av december. Hittills har inkommit en rapport om genuskonferensen i Tidaholm av Stig
Welinder och Nils Ringstedts minnesord om Mats Malmer.
§ 7. CSA
Åsa informerade att hittills har 9 artiklar inkommit till 2007 års nummer och 5 till år 2008. CSA 2007
utkommer i januari/februari 2008. I år har Vetenskapsrådet inte bidragit till tryckningen och eventuellt
underskott skall betalas av Samfundet.
§ 8. Medlemsfrågor
Bodil meddelade att några (4-5) medlemmar från utlandet skickade årsavgiften i vanliga kuvert. Bent
ska skicka ett kvitto med bekräftelse på betalningen.
§ 9. Arkeologmötet 2008 – Program.
Tore, Elisabeth och Bodil presenterade arbetsgruppens program för Svenska Arkeologmötet 24-25
april 2008. Temat för mötet är Framtidens arkeologier – tendenser och visioner. Mötet äger rum i
hörsalen på Kulturen i Lund.
Under första dagen ska två sessioner äga rum: Framtidens stora berättelser och Framtidens perspektiv
– från vilket håll? Under den andra dagen är det en session på temat Arkeologiernas roll i framtiden.
Kulturminstern Lena Adelsohn Liljeroth tackade ja till att hålla föredrag. Tore försöker finna en
lämplig person till det sista inlägget på mötet.
Beslut: programmet ska publiceras i Gjallarhornet nr 4 2007.
Olika förslag till priser (kaffe, middag och studentrabatter) diskuterades också.
Beslut: Det bestämdes att det ska finnas två alternativ: a) konferensavgift (inkl. kaffe) – 150 kr och b)
konferensavgift (inkl. kaffe och middag) – 350 kr.
§ 10. Inval av nya ledamöter
Lars presenterade förslag på nya medlemmar.
Beslut: Styrelsen beslutade att välja in Katarina Eriksson, Gävle.
§ 11. Övriga frågor
*Jenni rapporterade att hon tidigare under hösten undersökt frågan om ett eventuellt uttalande mot
nedläggningar inom Statens museer för Världskultur (se föregående mötesprotokoll 10§). Efter samtal
med ansvarig myndighets-handläggare på Kulturdepartementet, informationsansvarig på SMVK,
informationschef på Medelhavsmuseet samt korrespondens inom styrelsen togs beslutet att inget

skriftligt uttalande gentemot vare sig Kulturdepartementet eller SMVK ansågs lämpligt och SAS har
därför avstått från att uttala sig i frågan.
*Elisabeth har sammanställt anteckningar om arkeologiska frågor och SAS-relaterade frågor som
diskuterats i Gjallarhornet mellan åren 1995 och 2007.
*Styrelsen beslutade att det ska produceras en enkel folder med programmet till Arkeologmötet 2008.
Tanken är foldern ska underlätta spridningen av information om mötet, dels genom att vi kan maila
den, dels genom att skriva ut den och lägga den på strategiska ställen.
§ 12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls i Mölndal, UV Västs lokaler den 1 februari 2008, kl. 13-17.
§ 13. Mötets avslutande
Ordförande Tore Artelius förklarade mötet avslutat kl 16:50.
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