Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen,
Måndagen den 4 oktober 2021, kl. 15.00 i Wallenberglaboratoriet, rum 111.
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
Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A personal
Anton Larsson, ordinarie studentrepresentant
Anne Monikander, sekreterare
Förhinder:
Anna Hammervik, suppleant T/A personal
Camilla Paulsson Nielsen, ordinarie, studentrepresentant
Sebastian Wärmländer, ordinarie, studentrepresentant
Ärenden:
1. Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
2. Val av justeringsperson
Till justerare valdes Anna Kjellström.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
4. Ekonomi
Maria Wojnar Johansson gick igenom ekonomin för andra tertialen. Samtliga enheter går med
minus på grund- och avancerad utbildning.
5. Jämställdhetsfrågor
Jämställdhetsgruppen ska ha möte den 18 oktober och planerar ett seminarium.
6. Miljöarbete
Den 11 oktober hålls ett RALV-möte för att uppdatera riskbedömningen med anledning av
Coronaviruset.
7. Studentrådet
Studentrådet försöker få ihop en ny styrelse och ska ha årsmöte den 14 oktober.
8. Doktorandrådet
Anton Nilsson ersätter Anna Jelicic. Doktorandrådet ska ha årsmöte i slutet av oktober och
försöker få ihop en styrelse.
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9. Återaktivering av doktorand i laborativ arkeologi Freya Ayca Wärja
Freya Wärja har ca ett års finansiering kvar och behöver skriva klart kappan och gå en del
kurser. Institutionsstyrelsen beslutar att återaktivera henne.
10. Examinatorer och attestanter i arkeologi, för alla enheter och på alla nivåer
De flesta behörigheter är klara men Andrew Jones behöver rapporträttigheter och
attestanträttigheter för utbildning på grundnivå i Arkeologi och Anna Kjellström behöver
rapporträttigheter för utbildning på grundnivå i Osteoarkeologi. Institutionsstyrelsen
godkänner att Andrew Jones och Anna Kjellström får dessa behörigheter.
11. Per capsulam
a. Revidering av kursplaner för Arkeologi – kandidatkurs och Arkeologi –
Kandidatkurs med inriktning mot museer och kulturarv samt revidering av
Betygskriterier för Arkeologi – kandidatkurs. Institutionsstyrelsen fastställer detta per
capsulam-beslut.
b. Åtgärdsredovisning. Institutionsstyrelsen godkänner detta per capsulam-beslut.
12. Planerade kurser
Nya kurser planeras till Masterprogrammet och beslutsunderlag kommer till nästa
institutionsstyrelsemöte.
13. Sent anmälda ärenden
a. Fastställande av kursplaner för Samisk arkeologi (ARL316), Arkeologiska biografier
– föremål, individer, platser (ARL317) och Laborativ arkeologi I (ARL615).
Institutionsstyrelsen fastställer kursplanerna.
b. Ansökan om tillgodoräknande för Alf Lyrén. Institutionsstyrelsen godkänner
tillgodoräknandet.
c. Delegationsordning. Institutionsstyrelsen godkänner delegationsordningen.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att ta upp.
15. Information
Ingen övrig information fanns att meddela.
16. Nästa IS-möte
Nästa möte blir måndagen den 8 november kl. 15.00 i Wallenberglaboratoriet, rum 334.

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