Stockholms universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen måndagen den 1 mars 2021,
kl. 13.00
Närvarande:
Astri Muren, prefekt
Jan Apel, stf prefekt
Mats Burström, ordinarie forskare/lärare
Anders Götherström, ordinarie forskare/lärare
Anna Kjellström, ordinarie forskare/lärare
Kerstin Lidén, ordinarie forskare/lärare
Lena Sjögren, ordinarie forskare/lärare
Jan Storå, ordinarie forskare/lärare
Aikaterini Glykou, suppleant forskare/lärare
Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A personal
Anne Hofmann, suppleant T/A personal
Anna Jelicic, ordinarie studentrepresentant
Camilla Paulsson Nielsen, ordinarie studentrepresentant
Fabian Hasselblad, suppleant, studentrepresentant
Anne Monikander, sekreterare
Frånvarande: Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant
Ärenden:
1. Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
2. Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Mats Burström.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med ändring av ”tfn prefekt” till ”stf prefekt” i
justeringsfrasen, sista stycket på sidan 3.
4. Ekonomi
Budgeten är klar men kommer att presenteras först vid nästa institutionsstyrelsemöte.
Institutionens ekonomi är ganska bra men de flesta enheter går med underskott på
grundutbildningen.
5. Jämställdhetsfrågor
Jämställdhetsgruppen har inte haft något möte sedan senaste institutionsstyrelsemötet.
6. Miljöarbete
Miljöombuden har haft möte den 1 mars och kommer att skicka en uppdaterad
miljöhandlingsplan till nästa institutionsstyrelsemöte.
7. Studentrådet
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Studentrådet har haft möte och informerats om prefektbeslutet om ändring av
kursplanen för kursen Arkeologi i Grekland (AN1220).
8. Doktorandrådet
Doktorandrådet har inte haft något möte i februari, men ska ha ett i mars efter att de
nya doktoranderna i laborativ arkeologi påbörjat sina anställningar.
9. Attestanter i Ladok 2021
Punkten utgår eftersom punkt 18 a behandlar utseende av examinatorer i Ladok.
10. Riskbedömning Corona – lokal nivå
Riskbedömningen uppdaterades i januari men sedan dess har studentköket öppnats för
högst 5 personer åt gången, och riskbedömningen måste därför uppdateras igen före
nästa möte. Punkten bordläggs tills dess.
11. Fastställande av ISP för Anne-Marijn van Spelde
ISP:en fastställdes.
12. Tilllgodoräknande av kurs för Arthur Sehn
Arthur Sehn har ansökt om tillgodoräknande för tre delkurser på den nu nedlagda
Fortsättningskurs i antikens kultur och samhällsliv (AN2010) för att kunna bli antagen
på den nya kursen Antikens kultur och samhällsliv II (AN2200). Institutionsstyrelsen
godkänner ansökan.
13. Tillgodoräknande av kurs för Johan Backström
Johan Backström har ansökt om tillgodoräknande för tre delkurser på den nu nedlagda
Antikens kultur och samhällsliv II (AN2100) för att kunna bli antagen på den nya
kursen Antikens kultur och samhällsliv II (AN2200). Institutionsstyrelsen godkänner
ansökan.
14. Per capsulam
a. Fastställande av per capsulam om anhållan om inrättande av kursplan för
Digital fältarkeologi (ARA704). Institutionsstyrelsen fastställer per capsulambeslutet.
15. Fastställande av kursplan för Digital fältarkeologi (ARA704)
Institutionsstyrelsen fastställer kursplanen med tillägg av bokstaven ”r” i ordet ”får” i
andra raden i stycket under rubriken ”Kursens innehåll”.
16. Litteraturlista för Arkeologi i Grekland (AN1220)
Institutionsstyrelsen fastställer litteraturlistan.
17. Fastställande av kursplan för Ostia – metodologiska och teoretiska aspekter i
romersk urbanism (AN4225)
Institutionsstyrelsen fastställer kursplanen.
18. Sent anmälda ärenden
a. Utseende av examinatorer. Institutionsstyrelsen godkänner de föreslagna
examinatorerna med tillägg av Sven Isaksson som examinator på
Forskarutbildningen i Laborativ arkeologi och Kerstin Lidén som examinator på
Grund- och Avancerad nivå i Laborativ arkeologi.
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b. Skrivelse till fakulteten om klassificeringen av fältkurser i arkeologi.
Institutionsstyrelsen beslutar att ändra ordet ”dyr” till ordet ”resurskrävande” samt
att ta bort bilaga 2 men därefter skickas skrivelsen till Humanistiska fakulteten.
c. Policy om grävtillstånd. Institutionsstyrelsen godkänner policyn om grävtillstånd
med ändring i dokumentets text att i den ekonomiska planen för undersökningen
ska även inkluderas ”kostnader för eventuell konservering och fyndfördelning
samt återställande av utgrävningsplanen”. Det färdiga dokumentet läggs upp på
institutionens hemsida.
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att ta upp.
20. Information
a. Prefektbeslut om ändrad kursplan av AN1220. Eftersom det på grund av av
corona-pandemin för närvarande inte går att resa till Grekland har prefekten
beslutat att kursplanen ändras så att studenterna kan läsa och examineras helt
digitalt under vårterminen 2021. De studenter som vill kommer att erbjudas
möjlighet att delta i studieresa till Grekland i september om corona-situationen
tillåter det då.
21. Nästa IS-möte
Nästa möte blir måndagen den 12 april kl. 15.00 på Zoom.

Dessa beslut är fattade av institutionsstyrelsens ledamöter med ordförande prefekt Astri
Muren. Protokollförare var Anne Monikander och protokollet har justerats av prefekt Astri
Muren och professor Mats Burström.
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