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SLUTGILTIGT 

Stockholms universitet 

Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

 

Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen måndagen den 12 april 2021, 

kl. 15.00, via Zoom. 

 

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 

Sebastian Wärmländer, ordinarie, studentrepresentant 

Anne Monikander, sekreterare 

 

Ärenden: 

 

1. Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

2. Val av justeringsperson 

Till justerare utsågs Anders Götherström. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

 

4. Ekonomi 

a. Budget för 2021. Maria Wojnar-Johansson gick igenom årets budget. 

Institutionens ekonomi är i balans men grundutbildningen går med förlust. 

Institutionsstyrelsen godkände budgeten. 

 

5. Jämställdhetsfrågor 

Jämställdhetsgruppen planerar att ha ett möte inom kort men har inget att anföra. 

 

6. Miljöarbete 

En städdag runt Wallenberglaboratoriet planeras preliminärt till den 7 juni. 

 

7. Studentrådet 

Studentrådet har inget att ta upp. 
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8. Doktorandrådet 

Doktorandrådet ska ha ett extra årsmöte 15 april för att få med de nyantagna 

doktoranderna. 

 

9. Sakkunniga till anställning som universitetslektor i arkeologi med laborativ 

inriktning 

Frågan bordlades till nästa möte. 

 

10. Riskbedöming Corona – lokal nivå 

Den lokala riskbedömningen har reviderats eftersom studentköket åter öppnats för ett 

fåtal studenter åt gången. Efter justering av datumet 2020-01-20 i stycket Bakgrund 

godkände styrelsen riskbedömningen. 

 

11. Fastställande av ISP för Fredrik Lundström 

Institutionsstyrelsen godkände ISP:en. 

 

12. Per capsulam 

a. Fastställande av Miljöhandlingsplan för 2021. Institutionsstyrelsen fastställde 

per capsulam-beslutet från den 16 mars 2021. 

 

13. Sent anmälda ärenden 

a. Revidering av kursplan för Introduktion till GIS-användning inom 

arkeologin (ARL313). Institutionsstyrelsen godkände revideringen. 

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att ta upp. 

 

15. Information 

Eftersom universitetet ändrat bestämmelserna för vilka kurser på Masternivå som är 

obligatoriska och vilka som måste gå på halvfart kommer det att komma flera nya 

kursplaner till institutionsstyrelsen under året. Institutionen måste också revidera 

utbildningsplanen för Masterprogrammet så att behörighetskravet på ett tredje språk 

kan tas bort för inriktningen Antikens kultur och samhällsliv. 

 

16. Nästa IS-möte 

Nästa möte blir den 17 maj 2021 kl. 15.00. 

 

 

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 Anders Götherström. 


