
1 av 3 

SLUTGILTIGT 

Stockholms universitet 

Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

 

Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen, 

måndagen den 6 september 2021, kl. 15.00, via Zoom 

 

Närvarande: 

Astri Muren, prefekt 

Jan Apel, stf prefekt 

Mats Burström, ordinarie forskare/lärare 

Aikaterini Glykou, 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 

Anna Hammervik, 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 justeringsperson utsågs Kerstin Lidén. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes med ändring under punkt 19 att institutionskonferensen 

planeras till den 6 december. 

 

4. Ekonomi 

Styrelsen inväntar andra tertialen för rapporter. Den totala ekonomin ser bra ut men samtliga 

enheter går med underskott på grundutbildningen. 

 

5. Jämställdhetsfrågor 

Jämställdhetsgruppen planerar sitt första möte för terminen. 

 

6. Miljöarbete 

Inget nytt har hänt sedan i våras. 

 

7. Studentrådet 

Studentrådet hade inget att anföra. 

 

8. Doktorandrådet 

Doktorandrådet ska ha årsmöte i september och välja ny styrelse. Anna Jelicic kommer att 

sluta som representant i institutionsstyrelsen. 
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9. Användningsområden för doktorandernas expensmedel 

Sedan tidigare har institutionen tillhandahållit 20 000 kr per doktorand till 

konferensdeltagande m.m. Sedan 2021 tillhandahåller Humanistiska fakulteten istället 50 000 

kr per doktorand till konferenser, resor m.m. Institutionsstyrelsen beslutar att doktoranderna 

från och med i år endast ska få de 50 000 kr från fakulteten och att användningsområdet får 

lov att vara bredare än tidigare. Handledaren kan tillstyrka användningsområden. 

 

10. Fastställande av kursplan för Digital fältarkeologi ARA705 

Institutionsstyrelsen fastställer kursplanen under förutsättning att Humanistiska fakulteten 

godkänner och inrättar densamma.  

 

11. Fastställande av kursplan för Osteoarkeologisk yrkespraktik ARO812. 

Institutionsstyrelsen fastställer kursplanen under förutsättning att Humanistiska fakulteten 

godkänner och inrättar densamma. 

 

12. Examinatorer på forskarnivå i arkeologi 

Institutionsstyrelsen utser Andrew Jones som examinator på forskarnivå i arkeologi och Arja 

Karivieri som examinator på antikens kultur och samhällsliv. 

 

13. Reviderad krishanteringsplan (svenska och engelska) 

Krishanteringsplanen godkändes efter att frasen ”är normala”/”are normal”, sist i andra stycket 

uppifrån tagits bort, och Ann-Louise Schallin lagts till som skyddsombud istället för Lena 

Holmquist. 

 

14. Förslag till Strategier för 2021–2023 

Efter att ha korrigerat namnen på enheterna på s. 1 och tagit bort formuleringen om 

stipendiefinansierade doktorander på s. 2 samt strukit det vilande Kandidatprogrammet i 

klassiska studier, godkände institutionsstyrelsen strategidokumentet. 

 

15. Byte av huvudhandledare för Meghan Mattsson McGinnis 

Institutionsstyrelsen godkände bytet av huvudhandledare från Anders Carlsson till Andrew 

Jones. 

 

16. Förslag på datum för terminens institutionsstyrelsemöten till den 4/10, 8/11, 13/12, alla 

kl. 15.00 

Datumen fastställdes. 

 

17. Per capsulam 

Inga per capsulam-beslut har tagits. 

 

18. Planerade kurser 

Inga nya kurser planeras. 

 

19. Sent anmälda ärenden 

a. Sakkunnigärenden 

Institutionsstyrelsen beslutar att som sakkunniga till Sven Isakssons ansökan till professur 

föreslå till fakulteten i första hand Gørill Nilsen, Tromsø universitet, i andra hand 

Marianne Skandfer, Tromsø universitet, båda tillsammans med Mika Lavento, Helsingfors 

universitet. 

Institutionsstyrelsen beslutar att som sakkunniga till Aikaterini Glykous ansökan till 

docentur föreslå till fakulteten Jan Apel, Stockholms universitet samt i första hand, och 

under förutsättning att hon tackar nej till att vara sakkunnig till Sven Isaksson, Gørill 

Nilsen, Tromsø universitet. Annars i andra hand Marianne Skandfer, Tromsø universitet, 
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under förutsättning att hon tackar nej till att vara sakkunnig till Sven Isaksson, annars 

beslutar institutionsstyrelsen i tredje hand föreslå Marie Balasse, CNRS/MNHN Paris.   

Aikaterini Glykou lämnade mötet under denna punkt. 

 

20. Övriga frågor 

- Studenterna efterlyser mer information om vad för covid-restriktioner som gäller. 

- Institutionsstyrelsen kommer framöver att sluta träffas på Zoom. 

- Ingen information från studentrepresentanter har skett på Antikens kultur och samhällsliv 

I eller Kandidatkurs i år. 

- Ombyggnaden av föreläsningssalar kommer att starta om 2 till 3 veckor och beräknas 

hålla på i 9 veckor. 

 

21. Information 

Övrig information saknades. 

 

22. Nästa möte 

Nästa möte blir den 4 oktober 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 Kerstin Lidén. 


