SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET
Protokoll vid styrelsemöte fredagen den 15 augusti 2008
Lokal: Statens historiska museum, Stockholm
Närvarande: Tore Artelius, Stefan Elgh, Åsa Gillberg, Jenni Hjohlman, Anna Källén, Magnus
Rolöf, Sabine Sten, Bent Syse och Bozena Werbart.
1. Mötet öppnas av ordförande. Styrelsen hälsas välkommen av museichef Lars Amréus
som även ger en presentation av museets nuvarande och kommande verksamhet, bl.a.
en kommande Maria-utställning samt kommande samarbeten med TV4 och Norstedts
förlag.
2. Till mötessekretare väljs Jenni Hjohlman, till justeringsperson Sabine Sten.
3. Föregående mötesprotokoll uppläses av Bozena Werbart och godkännes av styrelsen.
4. Budgetens utfall t.o.m. 29.7 redovisades med ett plusresultat på 17.650 SEK.
De totala kostnaderna för Arkeologmötet 2008 blev 122.367 SEK, dvs. ett saldo på
minus 2.367 SEK mot budget (120.000) och ett saldo på minus 29.567 SEK mot
intäkterna. Minussaldot mot intäkterna beror på större matkostnader än vad som
budgeterats för. I övrigt har budgeten hållits på ett tillfredsställande sätt.
Angående styrelsens resekostnader diskuterades huruvida styrelsen generellt ska välja
tågresor framför flygresor ur miljösynpunkt. Det beslutades att styrelsen företrädesvis
ska välja tågresor, men att det förblir enskilda beslut för varje styrelsemedlem
beroende av bl.a. restid. I anslutning till denna diskussion beslöts att styrelsemötena
bör planeras i mycket god tid, samt att de vanliga styrelsemötena i fortsättningen
förläggs till Stockholm och Historiska museet.
För bokning av resor med SJ erhöll styrelsen konfidentiell information med ett
kundnummer, användarid och lösenord för att kunna logga in och beställa resor på SJ
med fakturan direkt ställd till SAS.
5. SAS har fått mycket beröm för den nya hemsidan. Enligt träfflistan har sidan c. 300
besökare i månaden. Sidan med Arklink har många besökare, och här tas även emot
tips om länkar om dessa anses relevanta. Den gamla hemsidan med .nu-adress och
teliaabonnemang har nu stängts ned.
6. Anders Hansson ej närvarande, punkten bordläggs till nästa möte, då frågan om
Gjallarhornets innehåll och urval av texter ska tas upp.
7. Nästa nummer av CSA är i princip färdigt, men en osämja mellan vissa av författarna
gör att produktionen av numret dragit ut på tiden. Det föreligger även vissa
samarbetssvårigheter i redaktionen vilket lett till att Åsa Gillberg önskar avgå som
redaktör. Då den ekonomiska redovisningen ej skett i tillräckligt god tid beslutades
även att den ekonomiska hanteringen återgår till att vara kassörens ansvar. Styrelsen
beslutade att utse två nya redaktörer från och med årsskiftet. På förslag från
ordförande tillfrågar styrelsen Anna Källén om hon vill tillträda som redaktör. AK
tackar preliminärt ja och kommer att inkomma med förslag om medredaktör inom en

snar framtid. Formellt beslut om nya redaktörer kommer att tas på nästkommande
möte eller per capsulam.
8. Bodil Petersson ej närvarande, punkten bordläggs till nästa möte.
9. Ordförande rapporterar om Arkeologmötet: ett lyckat arrangemang, förutom
kommentarer utifrån om ett missnöje med RAÄ:s representant Jan-Gunnar Lindgren.
Vid kommande arkeologmöten bör man fortsätta att diskutera arkeologins
förutsättningar, vad kan och ska arkeologin vara.
Beslutades att en arbetsgrupp för 2010 bör utses i ett tidigt skede samt att det vore
fördelaktigt att ha mötet på Historiska museet. Beslutades att Stefan Elgh och Magnus
Rolöf formulerar en inbjudan till SAS ledamöter och andra att inkomma med förslag
på ämnen för arkeologmötet 2010, utifrån en sammanfattning (”power-blänkare”) av
årets möte. Detta ska läggas ut på hemsidan före nästa styrelsemöte.
10. Redaktörer för publikationen av Arkeologmötet 2008 är Tore Artelius, Anna Källén
och Åsa Gillberg. Man har författat en synopsis innehållande en presentation av mötet,
syfte, tema osv., med den preliminära titeln ”Arkeologisk framtid”, som sänts till
samtliga författare. Tidsplanen är följande: deadline den 30 september, manus till
layout den 30 november, till tryckning i januari. Artiklarna kommer att vara i essäform,
c. 25.000 tecken, samt sammanfattningar av moderatorerna, boken i pocketform.
Ekonomin är för närvarande osäker men man kommer att söka 80.000 SEK för 600
exemplar. Bozena Werbart söker från Vetenskapsrådet den 1 september. Man planerar
även försäljning av publikationen via RAÄ:s nätbokhandel.
11. Lars Ersgård ej närvarande, punkten bordläggs till nästa möte.
12. Sabine Sten informerar om att två tjänster ska tillsättas på Gotlands högskola efter
Jörn Stecker och Göran Burenhult; Vitlycke museum säger upp sin arkeolog och en
protestlista föreligger, en skrivelse i frågan delas ut till styrelsen. Styrelsen är inte
intresserad av att agera i frågan.
Frågan om årsmötet 2009 diskuterades. Beslutades att detta möte bör hållas i Göteborg.
Ordförande påpekar även att det bör bli större (fler deltagare, bättre annonsering) än
årsmötet 2007. Ett tema för årsmötet diskuterades: eventuellt ett tema som anknyter
till nedrustningen av kommunal arkeologi, frågan om utbildning kontra arbetstillfällen
etc. Ordförande återkommer med förslag.
Nästa möte hålls i på Historiska museet i Stockholm den 7 november klockan 13.00
med lunch klockan 12.00.
13. Mötet avslutas.
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