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SLUTGILTIGT 

Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

Stockholms universitet 

 

Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen, 

måndagen den 17 maj 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 

Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A personal 

Anne Hofmann, suppleant T/A personal 

Camilla Paulsson Nielsen, ordinarie studentrepresentant 

Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant 

Anne Monikander, sekreterare 

 

Anmält förhinder: 

Anna Jelicic, ordinarie studentrepresentant 

 

Ärenden: 

 

1. Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

2. Val av justeringsperson 

Till justeringsperson utsågs Anne Hofmann. 

 

3. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte godkändes med ändring av tempus under punk 15 

första raden ”ändrat bestämmelserna” ändras till ”planerar att ändra bestämmelserna”. 

  

4. Ekonomi 

Maria Wojnar Johansson svarade på frågor om den bilagda ekonomirapporten. 

 

5. Jämställdhetsfrågor 

Jämställdhetsgruppen har ett möte inplanerat och återkommer med mer information 

efter detta. 

 

6. Miljöarbete 

Institutionens städdag blir 7 juni med start 11.30. 

 

7. Studentrådet 

Studentrådet hade inget att anföra. 

 

 



2 av 3  

SLUTGILTIGT 

8. Doktorandrådet 

Doktorandrådet efterfrågar en engelsk översättning av den allmänna studieplanen för 

icke svensktalande doktorander. Prefekten kontaktar utbildningsledarna på 

Humanistiska fakulteten för att höra om de kan hjälpa till med detta. 

 

9. Revidering av kursplan för Arkeologi I (AR1000) 

Institutionsstyrelsen godkänner revideringen. 

 

10. Beslut om ansökan till fakulteten att inrätta kursplan för Samisk arkeologi 

(ARL316) 

Institutionsstyrelsen beslutar att ansöka hos fakulteten om att kursplanen inrättas. 

 

11. Beslut om ansökan till fakulteten att inrätta kursplan för Arkeologiska biografier 

– föremål, individer, platser (ARL317) 

Institutionsstyrelsen beslutar att ansöka hos fakulteten om att kursplanen inrättas. 

 

12. Beslut om ansökan till fakulteten att inrätta ny kursplan för Laborativ arkeologi 

I (ARL615) 

Institutionsstyrelsen beslutar att ansöka hos fakulteten om att kursplanen inrättas. 

 

13. Betygskriterier för Global arkeologi (ARA104) 

Institutionsstyrelsen godkänner betygskriterierna. 

 

14. Tillägg av Arja Karivieri som examinator i Antikens kultur och samhällsliv 

Institutionsstyrelsen godkänner att Arja Karivieri läggs till som examinator på alla 

nivåer i Antikens kultur och samhällsliv och Maria Wojnar Johansson beställer 

behörighet för henne. 

 

15. ISP för Crista Wathen 

Crista har fått prolongering av doktorandtjänsten på grund av coronapandemin och 

institutionsstyrelsen godkänner den nya ISP:en. 

 

16. ISP för Zoé Pochon 

Institutionsstyrelsen godkänner ISP:en. 

 

17. Per capsulam 

a. Fastställande av per capsulam-beslut om sakkunniga till lektorstjänsten i 

laborativ arkeologi. Institutionsstyrelsen fastställer beslutet. 

 

18. Sent anmälda ärenden 

a. Revidering av kursplan för Stockholm före Stockholm (ARA102). 

Institutionsstyrelsen godkänner revideringen. 

b. Revidering av kursplan för Mynt som arkeologisk och historisk källa 

(ARL315). Institutionsstyrelsen godkänner revideringen. 

c. Revidering av kursplan för Grundkurs i osteologisk paleopatologi (ARO720). 

Institutionsstyrelsen godkänner revideringen. 

d. Tillgodoräknande av kurser för Camilla Paulsson Nielsen. Institutionsstyrelsen 

godkänner tillgodoräknandet. Camilla Paulsson Nielsen deltog inte i mötet under 

denna punkt. 
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19. Övriga frågor 

a. Utseende av handledare för Fredrik Lundström. Till handledare utsågs 

Aikaterini Glykou och Sven Isaksson. 

b. Utseende av handledare för Zoé Pochon. Till handledare utsågs Anders 

Götherström, Kerstin Lidén och Anders Angerbjörn. 

c. Arvode för opponent på slutseminarium. Institutionsstyrelsen beslutar att höja 

arvodet för opponent på slutseminarium till 5000 kronor. 

d. Biblioteket. Bibliotekets öppettider kommer att ändras till två dagar i veckan, en 

förmiddag och en eftermiddag. 

 

20. Information 

Ingen hade några informationspunkter att ta upp. 

 

21. Nästa möte 

Nästa möte blir den 14 juni kl.13.00 

 

 

 
Dessa beslut är fattade av institutionsstyrelsens ledamöter med ordförande prefekt Astri Muren. 

Protokollförare var Anne Monikander och protokollet har justerats av Astri Muren och Anne 

Hofmann. 


