
 
 
 
 
 SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 
1 februari 2008 kl. 13.00 – 17,00 
på Riksantikvarieämbetet UV Väst, Mölndal. 
 
 
 
Närvarande: Tore Artelius, Lars Ersgård, Anders Hansson, Jenni Hjohlman, Anna 
Källén, Bodil Petersson, Magnus Rolöf, Elisabeth Rudebeck, Bent Syse, Bozena 
Werbart. 
 
Frånvarande:  Stefan Elgh, Åsa Gillberg, Michael Olausson, Sabine Sten. 
 
 
 
§1. MÖTETS ÖPPNANDE. Ordförande Tore Artelius förklarade mötet 
öppnat. 
 
§2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH JUSTERINGSPERSON. Till 
mötessekreterare valdes Lars Ersgård och till justeringsperson Bodil Petersson. 
 
§3. FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL. Föregående mötes protokoll 
godkändes. 
 
§4. EKONOMI. Inledningsvis informerade Bent Syse om straffavgift för sent 
inkomna skattedeklarationer samt gav en redogörelse för Samfundets 
fondinnehav. Därefter följde en diskussion kring årets budget där Bent Syse 
föreslog olika justeringar. Kostnaderna för det stundande arkeologmötet 
diskuterades. Det slogs fast att arvode till föredragshållare utbetalas endast när 
personen ifråga är vidtalad av Samfundet. Enligt tidigare beslut är det endast 
Sven-Eric Liedman som kommer att erhålla arvode vid arkeologmötet 2008 och 
då i enlighet med Författarförbundets normer. Övriga föredragshållare ersätts 
för resor och logi. Ett färdigt förslag till budget presenterades. 
 
§5. GJALLARHORNET. Anders Hansson redogjorde för läget inför 
kommande nummer.  Ett färdigt program för årsmötet resp. arkeologimötet 
skall presenteras i nästa nummer. 
 
§6. NYA LEDAMÖTER. Följande personer invaldes som nya ledamöter i 
Samfundet: Anna Arnberg, Tony Björk, Anders Edring, Maria Lowe Fri, Petra 
Nordin, Jonna Ulin och Erika Weiberg. Det uppdrogs åt Lars Ersgård att följa  
 



 
upp ett medlemsförslag från Margareta Bergwall där aktuella meriter saknades 
för den föreslagna personen. 
 
§7. HEMSIDAN. Magnus Rolöf presenterade den nya hemsidan. Det beslöts att 
Samfundets webbadress skall finnas på alla dokument från Samfundet. 
 
§8. ARKEOLOGMÖTET. Ett färdigt program för mötet med titlar på alla 
föredrag skall föreligga till den sista februari. En turordning gjordes upp för 
leverans av material till hemsidan. Det uppdrogs åt Lars Ersgård att ta kontakt 
med Populär Arkeologi för annonsering av Arkeologmötet i denna tidskrift. Det 
beslöts att mötets föredrag skulle publiceras i en analog bok. Det uppdrogs åt 
Tore Artelius att ta fram ett förslag på omfattning och kostnad för en sådan 
bok. 
 
§9. ÖVRIGA FRÅGOR. Det fördes en diskussion kring valberedningens arbete 
inför årsmötet och på vem ansvaret vilar att förse denna med underlag. Det 
uppdrogs åt Tore Artelius att ta kontakt med valberedningen och därefter 
informera styrelsen om läget. 
 
Det diskuterades en förfrågan från Cornelius Holtorf om Samfundet ville ge 
synpunkter på ett utvecklingsarbete på Kalmar Högskola rörande utbildning för 
arbete inom kulturminnessektorn. Det uppdrogs åt Elisabeth Rudbeck att ta 
kontakt med Cornelius Holtorf i frågan.  
 
Det beslöts att Ulrika Stenbäck Lönnquist, Sundsvall, och Julia Trinkert, Kiel, 
skulle få varsitt stipendium om 10 000 kr ur Rosa och Valter Tengboms 
minnesfond. Stipendiaterna redovisar sina projekt i Gjallarhornet samt på 
Samfundets årsmöte 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
Lars Ersgård    Bodil Petersson 
Sekreterare    justeringsperson 


