SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET
Protokoll från styrelsemöte
13 november 2009, kl. 12.30 – 15.30
Lokal: Statens Historiska museum
Närvarande: Anna Arnberg, Tore Artelius, Lars Ersgård, Anna Källén, Sabine Sten och
Bent Syse.
Frånvarande: Stefan Elgh, Anders Hansson, Jenni Hjohlman, Magnus Rolöf, Elisabeth
Rudebeck, Fredrik Svanberg och Bozena Werbart.
§ 1. Mötets öppnande. Ordförande Tore Artelius hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.
§ 2. Val av mötessekreterare och justeringsperson. Till mötessekreterare valdes Bent
Syse och till justerare Anna Arnberg.
§ 3. Föregående mötesprotokoll. Protokollet gicks igenom där det påpekades en del
stavfel. Efter justering av dessa kommer protokollet att läggas till handlingarna.
§ 4. Ekonomi. Bent gick snabbt igenom det ekonomiska läget. Någon ny rapport
presenterades inte. Däremot påpekades att likviditeten för tillfället inte är så bra, bl.a.
på grund av att en del utbetalningar till Current har gjorts på Samfundets
plusgiromedel och att årsavgifter saknas från en stor del av ledamöterna. När det
gäller tillgång till Currents plusgiro är alla kontakter och handlingar med banken
avklarade. Inom någon vecka torde allt kunna fungera så att Bent och Martin får
tillgång till Currents plusgiro. På föregående styrelsemöte beslutades att Magnus Rolöf
gör ett förslag på en skrivelse med en påminnelse om betalning av årsavgift.
Beslut: Anna Arnberg kommer skicka ut påminnelsen för 2009 års avgift, med
möjlighet att också betala in årsavgiften för 2010.
§ 5. Hemsidan. Då Magnus inte var närvarande bordlades denna fråga. Noterades dock
att hemsidan kommer att spela en stor roll i samband med kommande Arkeologmöte
2010.
§ 6. Gjallarhornet. Då Anders inte var närvarande bordlades denna fråga.
§ 7. CSA. Anna Källén redogjorde för läget ang. CSA. Volym 17 (2009) ligger ute för
korrektur. Kommer att tryckas under vecka 50, med distribution veckan därefter. I och
med detta ligger nu CSA i fas. Anna meddelade också att alla sökta medel från

Vetenskapsrådet har fallit ut med en summa om 140 tkr. Utöver finansering av aktuell
volym skall också en del användas till digitalisering av äldre volymer. Anna
presenterade också layouten på kommande CSA och idéerna på innehållet i volym 18.
Styrelsen uttalar sitt stora tack till Anna och Martin för allt arbete med den nya
Current.
§ 8. Program Svenska Arkeologmötet 2010. Tore redogjorde för innehållet i
kommande arkeologmöte. Ett innehåll som arbetsgruppen kommit fram till i
diskussioner den 4 november. Temat för mötet kommer att bli ”Archaeologists without
borders?” och syftar till internationaliseringen inom arkeologin. Dag 1 kommer att
inledas med Samfundets årsmöte på förmiddagen. På eftermiddagen kommer det att
ske en presentation av SHM:s kommande utställning om Sveriges historia som knyter
an till TV-serie och nytt uppslagsverk. I samband med detta kommer det att ske en
paneldiskussion. Dag 2 kommer att bestå av en rad, preliminärt sju, föredragshållare
från olika discipliner och länder. Hela årsmötet kommer pga. tema och innehåll att
avhållas på engelska.
Beslut: Styrelsen beslöt att anta arbetsgruppens plan och innehåll för arkeologmötet.
Bent fick i uppdrag att ta fram sedvanlig logg inför årsmötesförhandlingarna och att
skicka underlag för medelansökningar till Tore.
§ 9. Stipendieansökningar. Då Bozena inte var närvarande bordlades frågan. Några nya
ansökningar hade dock inte kommit till kännedom för styrelsen.
§ 10. Medlemsfrågor och nya ledamöter. Lars presenterade en ansökan från Marta
Lindeberg, Stockholm.
Beslut: Styrelsen beslöt välja in Marta Lindeberg som ledamot i Svenska Arkeologiska
Samfundet.
§ 11. Övriga frågor. Tore kommer att utreda huruvida CSA kan ingå i årsavgiften och
medlemskapet för Samfundet eller om CSA kan subventioners för ledamöterna. Tore
meddelade att Nils Ringstedt har åtagit sig att arrangera (tillsammans med
Paradisresor) en Samfundsresa 2010. Förslagsvis har Jordanien nämnts. Tore
meddelade också att Nils åttagit sig att vara ordförande på kommande årsmöte.
§ 12. Mötets avslutande. Tore fick i uppdrag att sammankalla till styrelsemöte i
februari 2010. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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