Svenska Arkeologiska Samfundet - Styrelsemöte 20 19- 09-27

Protokoll
T'id: 15,00-18,AA
Plats: Institutionen för arkealagi ach antikens kultur, Stockholms universitet, Stackholm.

Niir-vttrande: Ingrid Berg {ordt'.}, Saphie Bergerbrant, Lars Ersgård, Sven Kalmring, Åsa
Lerssan, Per Nilssan, Tam Wennberg.

fu{

Frånvarartde: Stella Macheridis, Alison Klevnss, Sara Hagströrn Ysmamato, Anna Tarnberg,
Fredrik Ekengren, Åsa Berggren, Thomas Eriksson

§

1

Ordföranden Ingricl Berg forklarade mötet öppnat.

§

2

Dagordningen godkändes

§

3

Till mötessekreterare valdes Lars Ersgård och till justeringsperson Tom Wennberg

§

4

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5

CSA ciiskuterades. Sophle Bergerbrant redogjorde

för ett underlag lrån Gr:stay

Wollenz, digital reclaktör för CSA, angående en ny digital piattform för tidskriften.
En plattform i<allad Apen Journ*l Systerns förordades i r"rnderlaget. Styreisen menade
dock att Samfundet inte självt åtar sig att sköta uppdateringar av plattformen, lägga
till metadata etc. utan bör leja ut cletta till O]S hosting.
Sophie Bergerbranl redogjorde för iäget för kommande nummer av CSA. 201-9 års
nummer har tema Arkeologi och genetik 3 artiklar är här helt fardiga rnedan 6 är

under omarbetning efter peer-review-granskning. 2020 års nummer har tema
Humctn-animal relations. T artiklar är här färdiga.
§6

E}<onomi. Styrelsen beslöt att prenurneranter på CSA betalar det faktiska priset f'ör
portoketstnaderna. Sl<attmästaren meddelade att det inte kommer vara nöclvändigt
att ta ut nter av fondavkastningen nnder hösten för att täcka kostnader for porto och

styrelsearbete.

§7

grund av ett sent beviljande av medel från Riksbankens Jubileumsfond kan den
ticligare inställda l<onferensen Vctgskcil - arkeologin före och efter #utgrcrvningpågår
ändå genomföras. Nytt clatum för konferensen, som äger i Växjo, år Z-4 april202A.
Linn6universitetet är organisationsansvarig och anslagsförvaltande instans.
På

§

B

Freclrik Guntrarsson och Astrid Noterman valdes in som nya lerlamöter i Samfundet.
Ett förslag till ny skrtvning av brev till nya ledamöter utarbetas av Lars Ersgårcl. Ny
ledarnot erhåller besked via mail direkt efter inval.

§

9

Instiftandet av et[ rapportpris diskuterades. Arbetsgruppen skall utarbeta ett
fdrdigt förslag för dyiil<t pris till styrelsemöte i december. Utskick till grävande
institutioner sker efter trettonhelgen Z0ZA.

§

10 Ett lörslag tili temaclag ang. utbildning av arkeologer har inkommit från Alison
KIevnäs. Sqrrelsen ställer sig i princip positiv till förslaget men anser att Alison bör
undersöka vad som faktiskt redan görs i frågan.

§

11 Under hösten ZA§ så har lartn från flera länsmuseer angående
budgetnedskärningar och uppsägning av personal florerai i media.
Styrelseordföranden tar kontakt med Länsmuseernas samarbetsråd och
undersöker på vilket sätt Sarnfunclet kan vara behjälpligt i denna fråga.

§

12 Hemsida och Facebook. Inget särskilt fanns att cliskutera på denna punkt.

§

13 Gjallarhornel. Eftersom ingen representant for Gjailarhornets reclaktion var
närvarande på mötet diskuterades inget vidare på denna punkr.

§ 14 Ändring av Samfundets postadress skalI ske
decemher.
§

till Ingrid Bergs hemadress efter

15 Övriga frågor. S}<olverl<ets förslag att slopa undervisning om historia löre 1750
diskuterades. Per Nilsson skall skissa på ett utkast
sida.

§

1

16 Ordföranden forklarade mötet avslutat.

7|usteringsperson Tom Wenn

till remissvar från Sanifundets

