Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen,
Måndagen den 8 november 2021, kl. 15.00 i Wallenberglaboratoriet, rum 334.

Närvarande:
Astri Muren, prefekt
Jan Apel, stf prefekt
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
Fredrik Fahlander, suppleant forskare/lärare
Aikaterini Glykou, suppleant forskare/lärare
Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A personal
Anna Hammervik, suppleant T/A personal
Fredrik Lundström, suppleant, studentrepresentant
Emilia Åkerman, ordinarie studentrepresentant
Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant
Anne Monikander, sekreterare
Förhinder:
Mats Burström, ordinarie forskare/lärare
Meghan Mattsson McGinnis, ordinarie studentrepresentant
Ärenden:
1. Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg av fråga om Sakkunniga för Aikaterini
Glykous docentur under punkt 22.
2. Val av justeringsperson
Till justerare valdes Lena Sjögren.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
4. Ekonomi
Det har ännu inte kommit någon information om budget för nästa år. Lokalhyran
kommer att höjas med 1000 kr/kvadratmeter men OH-kostnaderna ska sänkas.
5. Jämställdhetsfrågor
Jämställdhetsgruppen har haft möte den 18 oktober. De planerar ett föredrag och vill
gärna ha in förslag på talare och ämne.
6. Miljöarbete
Miljöarbetet pågår. Nästa år behöver det utses ett nytt miljöombud när Helena Günther
disputerar.
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7. Studentrådet
Studentrådet hade årsmöte den 14 oktober och valde ny styrelse. I veckan har de nytt
möte och mycket att diskutera.
8. Doktorandrådet
Doktorandrådet arrangerade ett mingel efter Crista Wathens seminarium den 27
oktober och det var mycket lyckat.
9. Fastställande av kursplan för Digital fältarkeologi, ARA705
Institutionsstyrelsen fastställde kursplanen.
10. Godkännande av kursplaner för Arkeologisk forskningshistoria och etik
(ARA813) och Arkeologins språk (ARA112)
Institutionsstyrelsen beslutar att godkänna och fastställa kursplanerna för Arkeologisk
forskningshistoria och etik (ARA813) och Arkeologins språk (ARA112) godkänner
och fastställer institutionsstyrelsen dessa. Beslutet är villkorat av att Humanistiska
fakulteten inrättar kursplanerna.
11. Godkännande av kursplan för Arkeologisk forskningsetik (ARL810)
Institutionsstyrelsen beslutar att godkänna och fastställa kursplanen för Arkeologisk
forskningsetik (ARL810). Beslutet är villkorat av att Humanistiska fakulteten inrättar
kursplanen.
12. Godkännande av kursplan för Problemformulering i antikvetenskaplig forskning
(AN4317)
Institutionsstyrelsen beslutar att godkänna och fastställa kursplanen för
Problemformulering i antikvetenskaplig forskning (AN4317). Beslutet är villkorat av
att Humanistiska fakulteten inrättar kursplanen.
13. Godkännande av betygskriterier för Kretas arkeologi och historia under antiken
(AN1219)
Institutionsstyrelsen beslutar att godkänna betygskriterierna.
14. Riskbedömning Corona – lokal nivå 2021
Institutionsstyrelsen godkänner riskbedömningen efter rättelse av datum för
utvärderingsmöte på sidan 1.
15. Riskbedömning Införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem
Institutionsstyrelsen godkänner riskbedömningen.
16. Åtgärdsplan för Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Institutionsstyrelsen godkänner åtgärdsplanen.
17. Professur i kulturell evolution
Institutionsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till inrättandet av en professur i
kulturell evolution.
18. Tillgodoräknande Camilla Paulsson Nielsen
Institutionsstyrelsen avslår ansökan med motivering att de olika delkurserna inte anses
som tillräckligt tematiskt avgränsade för att kunna sammanfogas till en hel kurs.
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19. Per capsulam
a. Litteraturlista för Kritiska perspektiv I
Institutionsstyrelsen fastställer beslutet.
20. Planerade kurser
Inga nya kurser planeras.
21. Sent anmälda ärenden
a. Litteraturlista för Samisk arkeologi (ARL610)
Institutionsstyrelsen godkänner litteraturlistan.
b. Ansökan om tillgodoräknande för Helena Günther
Ärendet utgår med motiveringen att det går att ta med kursen i examen utan att den
tillgodoräknats.
22. Övriga frågor
a. Sakkunniga till Aikaterini Glykous ansökan om docentur
Jan Apel har accepterat att vara sakkunnig och som andra sakkunnig föreslås till
fakulteten i första hand Liv Nilsson Stutz, Linnéuniversitetet i Växsjö
och i andra hand Cheryl Makarewicz, Christian-Albrechts-universitetet i Kiel.
23. Information
a. Områdesnämnden har delvis godkänt institutionens ansökan om att få tillräkna sig
naturvetenskapliga hås/håpar, men bara för delar av två av grävkurserna.
24. Nästa IS-möte
Nästa möte blir måndagen den 13 december kl. 15.00.

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