Protokoll för Styrelsemöte för Svenska Arkeologiska Samfundet
16/11, 2021.
ZOOM-möte

Närvarande: Mikael Eboskog (ordf.), Tom Wennberg (sekr.), Frida Palmbo, Jhonny Therus, Sven
Kalmring, Sophie Bergerbrant, Peter Holmblad, Per Nilsson.

§1 Mötet öppnas
Mikael öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§3 Val av mötessekreterare
Sekreterare: Tom Wennberg
Justerare: Sophie Bergerbrant
§4 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§5 Information från CSA
Vi håller på att skriva kontrakt med UB. Nästa nummer av CSA går i tryck i dagarna. Sophie berättade
lite kort om innehållet.
§6 Ekonomi
Sara gav en kort rapport via E-mail inför dagens möte. Mikael gick igenom de olika punkterna:
Ej utlösta stipendiemedel går tillbaka till fonden. Kan vara aktuellt i ett par fall i år.
Mikael har fortfarande inte fullmakt på banken. Han behöver bli firmatecknare för att detta skall gå
att genomföras. Bör göras inom kort.
§7 Planering av aktiviteter, ärenden
Sophie tittar på Riksantikvarieämbetet angående vårt arkivmaterial. Vi tittar skarpt på denna fråga
med början i januari månad nästa år. Sophie är drivande i frågan.
Mötet diskuterade lite generellt om vad vi skall ha på agendan i framtiden. En idé som diskuterades
lite djupare var någon form av återkommande konferens för att sprida aktuella arkeologiska resultat.
§8 Uppföljning av aktiviteter, ärenden
Inga ärenden avhandlades.
§9. Rapportpriset.

Sven informerade att arbetet inte riktigt börjat men kommer att sammankalla arbetsgruppen inom
kort för att aktivera frågan.
§10. Gjallarhornet
Gjallarhornets redaktör Per berättade om att han inte får in bidrag till utskicket. Det går inte att driva
tidningen utan innehåll. Tanken är att publicera fyra nummer per år. Enbart ett nummer har
publicerats i år men ett matigare julnummer planeras innan årsskiftet. Per vill inte göra detta själv
utan ber om hjälp att dela bördan. Det löstes inte på detta möte. Frågan är dock prioriterad. Frida
och Jhonny erbjöd sig att försöka hitta mera innehåll. Frida kunde även tänka sig at gå in och hjälpa
Per generellt men skulle fundera lite först.
Ett femtiotal email-adresser studsar. Vi borde gå igenom alla adresser på samma sätt som vi gjorde
med de fysiska adresserna i ledamotsregistret. Samfundet har ändå ambitionen att kommunicera
med medlemmarna genom E-mail.
§11. Övriga ärenden
Åsa Larsson avgår ur styrelsen då hennes arbetsgivare anser att det kan vara jäv
(Riksantikvarieämbetet).
§12. Facebook och hemsidan
Sven berättade om att hemsidan rullar på. Vi frågar Anders Gutehall om han kan tänka sig underhålla
den, mot betalning. Tidigare arbeten är betalade och kontrakt avslutade
§13. Övriga frågor
Mikael väckte frågan om att få in fler medlemmar. Kanske skapa ett utskick. Vi behöver titta på vad vi
gjort tidigare. Återvinna material i den mån det går men även utveckla nya texter och använda nya
kanaler.
Mikael frågade även om möjligheten att skicka ut en artikel GRASCA publicerat i In Situ till
Samfundets medlemmar. Detta nekades av mötet men det beslutades att de med fördel kunde skriva
en text om artikeln i kommande Gjallarhornet. Där skulle det även kunna finnas en länk till artikeln
på nätet. Samfundet kan även tänka sig att lyfta fram den i våra kanaler på sociala medier.
Nästa möte 6/12, Zoom-möte
Möte avslutades

Mötessekreterare: Tom Wennberg

Justeringsperson: Sophie Bergerbrant

Mötesordförande: Mikael Eboskog

