
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§1. MÖTETS ÖPPNANDE. Vice ordförande Elisabeth Rudebeck förklarar mötet öppnat. 
 
§2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERARE. Till mötessekreterare valdes 
Sabine Sten och till justerare Bozena Weibart. 
 
§3. FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL. Två synpunkter. Datum för styrelsemötet 29/4 
2007 ändrades till år 2009 samt att Anna Arnberg och Fredrik Svanberg inte nämnts som nya 
ledamöter i Styrelsen. Protokollet godkänns. 
 
§4. EKONOMI. Syse redogör för ekonomin. Hjolman fick i uppdrag att göra en pdf fil av en 
kopia av konstituerande möte som skall vidarbefodras till revisorerna. Årsavgifterna måste ses 
över. Försäljningen ac CSA diskuterades se Bilaga 1. 
Rolöf gör ett förslag på en skrivelse med en påminnelse om betalning av årsavgift. 
 
§5. HEMSIDAN. Rolöf kommer att inarbeta CSA på Hemsidan. Antal besök på Hemsidan 
minskar. När vi håller Årsmöte ökar antal besöksiffror. När CSA inarbetas på Hemsidan 
kommer besöksiffrorna att öka. 
 
§6. GJALLARHORNET.  Hansson informerade att deadline för 3:e numret är 15 september. 
Tengborgsstipendiet för år 2010 bör komma med i 3:e numret. Hansson påminner om 
medlemsavgiften. 
 
§7. CSA (se Bilaga 1) PM skriven av Anna Källén. 
 
§8 och §9. SVENSKA ARKELOGMÖTET. Arkeolgimötet 2010 diskuterades. Mötet, en och 
en halv dag, planeras i Stockholm.  
Arbetsgrupp som skall planera mötet; Artelius (sammankallande), Arnberg, Hjolman och 
Svanberg.  
För specifika frågor ansvarar Källén och Syse. 
Förslag på årsmötets tema diskuterades;  
Internationalisering/globalisering, teoretiska frågor kring migration, nya frågor till gamla 
arbeten och material, hur ser man på föremål som kommer långväga ifrån? svensk arkeologi 
miljöarbete och internationella perspektiv, nya sätt att se på museisamlingar, grävandets 
arkeologi, vem äger historien? Grävandets arkeologi (sociologiskt möte, vetenskaplig metod, 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 
22 augusti 2009 kl. 13.30 – 16.30  
Vid Statens historiska museum i Stockholm. 
 
NÄRVARANDE: 
Anna Arnberg, Lars Ersgård, Anders Hansson, Jenni Hjolman, Anna 
Källén, Magnus Rolöf, Elisabeth Rudebeck, Sabine Sten, Bent Syse, 
Fredrik Svanberg och Bozena Werbart.  
 
FRÅNVARANDE: 
Tore Artelius och Stefan Elgh.  
 
 



mötesplats arkeologi/medborgare, central i kulturmiljövården, internationellt). Studenter som 
arbetat utomlands vad har det bidragit till inom svensk arkeologi, har någon uppföljning 
gjorts? Samisk arkeologi, repratiering. 
Förslag att bjuda in professorer från utlandet. 
Medel skall sökas till årsmötet. 
Inbjudan måste också gå till museerna. 
Senast 1/10 2009 skickar arbetsgruppen ett förslag via mail till styrelsen. 
 
§10. Werbart informerar om ansökningar. Det har kommit in två ansökningar, en ansökning 
om medel till en uträvning hösten 2009 i Pompeiji läggs adacta Det har även kommit en 
ansökan från Danmark.  
Ansökningarna skall behandlas med andra ansökningar. Ansökningar till fonden skall ske 
vartannat år. 
 
§11. INVAL AV NYA LEDAMÖTER. Ersgård föreslår Jonas Monie Nordin, Camilla 
Olofsson och Christina Toreld. 
Ersgård efterlyser en uppdaterad lista av ledamöter.  
BESLUT: Syse skickar en excell lista till alla i styrelsen. 
 
§12. ÖVRIGA FRÅGOR. Ansvarsområden inom styrelsen beslutades. 
Hemsidan    Rolöf 
Nya ledamöter   Lars Ersgård 
Redaktör Current Swedish Archaeology  Anna Kjällén 
Gjallarhornet    Anders Hansson 
Stipendiesekreterare   Bozena Werbart 
Medlemsregistret   Anna Arnberg 
 
Styrelsen utser Arnberg att arbeta med påminnelser av medlemsavgifter, inloggning, 
redovisning och plusgiro. 
 
Hjolman ansvarar för att se över SAS material som förvaras på Statens historiska museum. 
 
§13. NÄSTA STYRELSEMÖTE. 13 november på Statens historiska museum. 
 
§14. MÖTETS AVSLUTANDE. Styrelsemedlemmarna tackade Fredrik Svanberg för de två 
nyplicerade böckerna, Museer och samlande skriven av Fredrik Svanberg 2009 Statens historiska 
museum och From Ephesos to Darlecalia, The Museum of National Antiquities Stockholm and 
Stockholm University 2009 (Eds. Regner, E. m.fl.), som delades ut som gåvor. 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Sabine Sten   Bozena Werbart 
 
 
 



 
BILAGOR: 

1. PM Lägesrapport för arbetet med CSA, till SAS styrelsemöte 2009-08-28 av Anna Källén. 


