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Protokoll frå n styrelsemöte
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Lunds universitet, LIIX, sal A126, Helgonavägen 3, Lund
Närvarande
Ingnd Berg, Äsa Berggren, Fredrik Ekengren, Lars Ersgard, Anna Tomberg, Joakim Wehlin
(ordf.)
Frånvarande
Anton Bonnier, Sven Kalmring, Alison Klevnäs, Ása M. Larsson, Per Nilsson, Kerstin
Odebäck

51 Mötets öppnande
Ordftirande ftirklarade mötet öppnat.

52 Godkännande av dagordning
$10 utgick på grund av frånvaro.
$11 utgick på grund av frånvaro. Diskussionen om Svenska arkeologiska samfundets närvaro
vid EAA 2018 fürs via e-post istället.

Tillägg av nya ärenden g 11 Nordic TAG samt g 12 Internrevisor
Dagordningen godkåindes dessa ändringar.

93 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Fredrik Ekengren valdes som mötessekreterare och.A,sa Berggren som justeringsperson.

$4 Föregående mötesprotokoll
Ordftiranden redogiorde fiir füregående mötesprotokoll vilket lades

till handlingarna.

95 Ekonomi
På grund av skattmästarens frånvaro redogjorde ordftiranden for det ekonomiskaläget.

Styrelsen diskuterade den årliga revisionsprocessen och framhöll att denna måste komma
igång tidigare i framtiden.
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Styrelsen diskuterade även inbetalningarna av medlemsavgifterna. Medlemmarhar informerat
att det inbetalningskort som skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet inte fungerar for
girering på grund av dess format. Styrelsen beslutade att ta bort inbetalningskortet och i
fortsättningen endast ange kontouppgifterna i kallelsen till årsmötet, samt håinvisa till
autogiro.

56 Current Swedish Archaeology (CSA)
Ordfiiranden redogjorde für årets nummer av CSA, där keynote-artikeln diskuterar svensk
museiarkeologi i dag och i framtiden. Styrelsen diskuterade därefter museiarkeologin och dess
relation till uppdragsarkeologin.

I samband med denna diskussion redogjorde Ingrid Berg for utkastet av sin artikel om
samfundets historia som publiceras i årets nummer av CSA. Styrelsen diskuterade att artikeln
bör avnrndas med samfundets visioner for framtiden, och frågade sig således om den lyckats
överbrygga de klyftor som funnits mellan de olika arkeologiema vid universitet,
uppdragsarkeologi och museum. Styrelsen drog slutsatsen att samfundet motverkar
"Stockholmsfixeringen" i arkeologin genom arbetet i valberedningen, vilket resulterat i att
uppdragsarkeologin är mer representerad än tidigare. Styrelsen framhöll även att temat fiir
årets nummer av CSA är en del av vårt arbete med att hålla diskussionen levande. Därtill
Siller arkeologicaféerna en viktig roll, och styrelsen kan även tänka sig att samfundet går in
som medarrangörer i andra sammanhang som främjar dialogen mellan olika arkeologiska
sektorer.
Ordftiranden informerade att redaktörerna ansökt om finansiering für CSA hos
Vetenskapsrådet till en summa av 443 114 kr für åren 2018-2020, och att Institutionen fiir
arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet ställer upp som medelsförvaltare.
Besked om ansökan väntas i november.

97 Sociala medier

Ingrid Berg redogjorde for arbetet med facebook och twitter. På facebook har hon stött på
problem med hotfulla kommentarer i samband med inlägg som berör kön eller sexualitet,
exempelvis inläggen som berättade om arkeologiska ¿urangemang under Stockholm Pride,
samt nyheten om vapengraven på Birka som innehöll en kvinna.
Ansvaret ftir samfundets twitterkonto är inte helt överlåimnat
att ske inom kort.

till Ingrid ännu, men det kommer

Styrelsen beslutade att regelbundet lägga ut information om medlemskap i samfundet på
facebooksidan.

98 Gjallarhornet
Anna Tomberg redogjorde für arbetet med Gjallarhornet. Kommande nummer innehåller bl.a.
en artikel av Nils Ringstedt om samfundets resor mellan âren2002-2016, utlysningen av nästa
års resa till Grekland, en redogörelse av ett genomfort arkeologicafé, samt utlysningen av
medel ur Rosa Tengborgs stipendiefond. Styrelsen beslutade även att inkludera korta
presentationer (bild och text) av styrelseledamötena, samt att ftirtydliga informationen om
medlemsavgiften och vad den används till.
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Styrelsen diskuterade därefter fürslag på innehåll i kommande nunìmer av Gjallarhornet och
beslutade att i framtiden inkludera referat av samfundets möten, sammanfattningar av
remissvar, samt korta redogörelser fran styrelseledamöters representation vid möten och
konferenser. På så vis synliggör vi samfundets roll som låink mellan olika arkeologiska
sektorer. Styrelsen beslutade att denna typ av information även ska ñrmedlas via facebook.

59 Arkeologicaféer
Ordforanden informerade att Camilla Olofsson, NVB Mittsverige, snart inkommer med
redovisning av beviljade medel till arkeologicaféet om samiska offerplatser som hölls i
Ostersund den 31 mars.
Därutöver hade en ny ansökan inkommit. Kulturkvadranten i Dalby ansöker om medel fiir att
finansiera ett seminarium på biblioteket i Dalby där resultaten från de senaste
undersökningarna i Dalby Söderskog redovisas ftir allmänheten. De sökta medlen är tänkta att
bekosta lokalhyra och foreläsaravoden. Styrelsen beslutade att bevilja ansökan till en summa
av 6500 kr.
Styrelsen beslutade även att begára in bilder från beviljade arrangemang som en del av
redovisningen, vilka sedan kan användas i marknadsfüringen av arkeologicaféerna samt vid
redogörelser av ¿urangemangen i sociala medier.

510 Nya ledamöter

Till nya ledamöter i

o
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Svenska arkeologiska samfundet valdes:

Yvonne Karlsson, fil Dr i arkeologi fran Göteborgs universitet.
Maria Nilsson, forskare i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.
Anna Östling, Upplandsmuseet.
Markus Fjellström, doktorand i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet.

Styrelsen diskuterade vikten av att fiirtydliga informationen om hur man ansöker om
medlemskap på samfundets hemsida, i Gjallarhornet och på facebook.
Styrelsen beslutade även att årligen spara en kopia av medlemsregistret for arkivering och für
bifogande till årsmötets handlingar.
Styrelsen beslutade därtill att under nästa år undersöka hur många och vilka av medlemmarna
som betalt sin medlemsavgift, med särskilt fokus på de som valdes till ledamöter efter att
medlemsavgtften infürdes som krav.

S11 Nordic TAG

Styrelsen diskuterade Nordic TAG och efterfrågade vad hände med konferensorganisationen
efter Köpenhamn 2015. Styrelsen uppdrog åt Fredrik Ekengren att kontakta den gamla
konferenskommittén i Köpenhamn, samt undersöka om Lunds universitet är villigt att
arrangera ett Nordic TAG något av de närmsta åren i samarbete med samfundet.
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512 lnternrevisor
Samfundet står flor närvarande utan internrevisor. Styrelsen diskuterade en rad olika forslag på
naûtn, bl.a. Agneta Âkerlund, Roger Edenmo och Anita S¡rnnestvedt, och uppdrog åt
ordfiiranden att kontakta dem med en fürfrågan.
913 Nästa möte
Nästa styrelsønöte sker i slutet av november eller i början av decernber. Ordforanden skickar
ut en doodle für att rösta fram låimpligt datum, och styrelsen uppdrog år Ingrid Berg att finna
lämplig lokal.

913 Mötets avslutande
Ordfüranden fürklarade mötet avslutat.
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w ehlin, ordforande

Fredrik

mötessekreterare

Åsa Berggren, justeringsperson
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