Protokoll till Styrelsemöte för Svenska Arkeologiska Samfundet
Tid: 15 september 2020 kl. 18.00-20.15
Plats: Zoom
https://uu-se.zoom.us/j/62539827706
Närvarande: Ingrid Berg, Stella Macheridis, Alison Klevnäs, Sophie Bergerbrant, Lars
Ersgård, Åsa Berggren, Gustav Wollentz, Jhonny Thérus, Sven Kalmring, Tove Stjärna, Tom
Wennberg.
Dagordning:
§1. Mötet öppnar
Ingrid öppnade mötet
§2. Godkännande av dagordningen [beslut]
Dagordningen godkändes med en ytterligare fråga från Jhonny Thérus.
§3. Val av mötessekreterare och justeringsperson [beslut]
Tove Stjärna valdes till sekreterare för punkt 1-5.
Tom Wennberg (anslöt senare) valdes till sekreterare från och med punkt 6.
Stella Macheridis valdes till justeringsperson
§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll [beslut]
Föregående protokoll godkändes.
§5. Information från CSA [information, föredragande Alison Klevnäs och Sophie
Bergerbrant]
Nästa nummer av CSA är på gång med 12 artiklar. Numret förväntas komma ut innan julen
2020. Temat är ”human-animal relations” Gustav Wollentz redogjorde för att CSA ska bli
testpilot för KBs nya digitala plattform. Ännu oklart om finansiering behövs från Samfundet
för 2021 då Vetenskapsrådet ej gett besked angående ansökan om ekonomiskt stöd. Besked
väntas i november.
§6. Ekonomi [information, föredragande Sara Hagström Yamamoto]
Då skattmästare inte var närvarande på mötet skjuts den ekonomiska redovisningen upp till
nästa möte. Åsa Berggren påminde om att förtydliga de nya villkoren för disponering av
Tengborgs stipendium.
§7 Konferensen Vägskäl och information från arbetet kring #utgrävningpågår
[information, föredragande Ingrid Berg]
Konferensen i Växjö blir av och går av stapeln 8-10 oktober på Linnéuniversitetet. Efter två
inställda datum blir det nu tredje gången gillt. Ingrid informerade om upplägg och innehåll.
Med hänsyn till pandemin följer vi FHM:s rekommendationer. Det är inte möjligt med digital
medverkan från publiken, men vissa talare kommer att presentera på Zoom.
Ingrid informerade om att hon var sessionsledare på det virtuella EAA tillsammans med Laura
Coltofea-Arizancu. Deras session handlade o sexuella trakasserier och arbetsmiljö i
arkeologin.. Över 70 åhörare lyssnade in.

Utvärderingen av Metoo-enkäten är nästan färdig. Stella berättar om upplägg och frågor som
ställdes. Majoriteten av de frågade arbetsplatserna hade uppmärksammat detta på olika sätt.
Stella, Sophie, Ingrid och Per skriver ihop en analys och en sammanfattning över resultatet
som kommer att presenteras på Vägskäl-konferensen.
§8 Rapportpriset Den gyllene skärsleven [information, föredragande Sven Kalmring]
Sven berättar om att vi vill få fram en mera säljande text. Vi vill få uppmärksamhet kring
detta. Nästa steg är att informera om priset till exempelvis SUBO och MARK. Nomineringar
kan ske hela det aktuella året men 1:a februari följande år är deadline för att nominera
rapporter till priset. Kravet för nominering är att rapporten har registrerats i Forndok aktuellt
år. Det behöver inte vara en rapport över en slutundersökning, även utrednings- och
förundersökningsrapporter kan nomineras.
Åsa har satt samman ett utskick vilket hon berättade om på mötet. Det är en övergripande
information för att locka till nomineringar. Åsa efterfrågar kommentarer till det utskick som
skickades strax före mötet.
Lars lyfte frågan om att vi kanske borde hitta något slags belöning utöver skärsleven,
exempelvis en en artikel i CSA eller liknande. Syftet är att bygga någon slags prestige runt
priset. Vi avvaktar om vidare belöningar tills vidare.
§9 Policy om uteslutning ur Samfundet [information och beslut, föredragande Ingrid Berg]
Ingrid gick igenom förslaget för policyn för uteslutning. Dokumentet är till för att denna
process inte skall gå till godtyckligt. Ingrid gjorde ett par mindre justeringar som föreslogs på
mötet.
Styrelsen beslutar att vi bör kontakta en jurist för att se över dokumentet. Ingrid tar tag i detta.
§10 Uteslutning av ledamot [information och beslut, föredragande Ingrid Berg]
Vi bordlägger frågan till decembermötet då policydokumentet är klubbat.
§11 Nya ledamöter [beslut, föredragande Lars Ersgård]
En ny ansökan har inkommit. Meghan Mattsson McGinnis, doktorand på Stockholms
universitet, väljs till ledamot av Samfundet.
§12 Gjallarhornet [information, föredragande Per Nilsson]
Tove hjälper Per att sätta ihop nästa nummer på förekommen anledning. Ingrid kommer att
inkomma med ytterligare ett par bidrag.
§13 Sociala medier [information, föredragande Gustav Wollentz]
Gustav berättar om att Facebooksidan har uppdaterats kontinuerligt. Styrelsens ledamöter
uppmanas att skicka in bidrag om vi besöker sevärdheter och annat.
§14 Jan Peder Lamms minnesfond [information och beslut, föredragande Per Nilsson]
Per föreslog att Samfundet kanske kunde göra en insättning till minnesfond över Jan Peder
Lamm. Det finns ingen praxis kring sådana bidrag. Styrelsen bordlägger frågan till
decembermötet.

§15 Per capsulam-beslut om medel för Arkeologidagen 2020 [information, föredragande
Ingrid Berg]
Samfundet beslutade i juni 2020 att bidra med 5000 SEK till ett evenemang arrangerat av
Kulturhuset Blå Stället, Angered, Göteborg och Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ.
På Arkeologidagen den 30 augusti arrangerades en bussutflykt till fornlämningar i
närområdet. Bidraget faller inom ramen för Arkeologicaféer. Ingrid kontaktar ansvarig för
evenemanget och påminner om bidrag till Gjallarhornet.
§16 Nästa mötesdatum [beslut]
Vi hoppas på ett fysiskt möte nästa gång med möjlighet att ansluta med Zoom. Ingrid doodlar
förslag om tider. Förslaget är att vi är i Stockholm. Alison Klevnäs bokar lokal på Stockholms
universitet.
§17 Övriga frågor
Jhonny beskrev ett nyligen uppstått problem för exploateringsarkeologin att inte få undersöka
lämningar efter beslut från Länsstyrelsen med argumentet att de är fortsatt i bruk. Det får en
del konsekvenser för undersökningarna, och kan ses som ett hinder för kunskapsproduktion
när det gäller lämningar från Medeltid och Nyare Tid.
Jhonny, Tove och Tom sätter ihop ett underlag för ett digitalt seminarium i Samfundets regi.
Vi bör kontakta SUBo, M-ark och universiteten. Vi siktar på träff i slutet av januari.

Mötessekreterare Tom Wennberg
Mötesordförande Ingrid Berg
Justeringsperson Stella Macheridis

