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Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

Stockholms universitet 

 

Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen,  

Måndagen den 24 januari 2022, kl. 13.00 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 

Meghan Mattsson McGinnis, ordinarie studentrepresentant 

Emilia Åkerman, ordinarie studentrepresentant 

Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant 

Anne Monikander, sekreterare 
 

Ärenden: 

 

1. Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

2. Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Maria Wojnar-Johansson. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes med ändringen att orden ”med maritim inriktning” under § 

17 ströks. 

 

4. Ekonomi 

Maria Wojnar-Johansson presenterade det preliminära bokslutet.  

 

5. Jämställdhetsfrågor 

Det finns inga nyheter att rapportera och jämställdhetsgruppen har inte haft något möte. 

 

6. Miljöarbete 

Det är dags att skriva en ny miljöhandlingsplan för 2022, i övrigt inga nyheter. 

 

7. Studentrådet 

Studentrådet har nu genomfört den enkät de talade om förra mötet. Rådet efterlyser också mer 

information om att vissa kurser på Masterprogrammet ges på engelska och anonyma tentor. 

De vill också mer information om jämställdhetsarbetet och att deras jämställdhetsrepresentant 

kallas till möten. 

 

8. Doktorandrådet 

Doktorandrådet har inte haft något möte sedan förra institutionsstyrelsemötet men planerar ett 

i februari. 
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9. Godkännande av reviderad utbildningsplan för Masterprogram i arkeologi 

Humanistiska fakulteten har fastställt den nya utbildningsplanen för Masterprogram i 

arkeologi och institutionsstyrelsen godkänner den. 

 

10. Policy för disputationer 

Den föreslagna policyn godkänns med tillägg att doktoranden också måste se till att det görs 

inköp av frimärken och kuvert samt av förfriskningar till betygskommittén. 

 

11. Utseende av Gunilla Eriksson som examinator i Laborativ arkeologi på grund- och 

avancerad nivå 

Institutionsstyrelsen utser Gunilla Eriksson till examinator i Laborativ arkeologi på grund- och 

avancerad nivå. 

 

12. Fastställande av litteraturlista för Arkeologiska biografier (ARL317) 

Institutionsstyrelsen fastställer litteraturlistan. 

 

13. Fastställande av betygskriterier för Arkeologiska biografier (ARL317) och Samiska 

arkeologi (ARL316) 

Institutionsstyrelsen fastställer betygskriterierna för ARL317 och ARL316. 

 

14. Tillgodoräknande för Cairong Li 

Institutionsstyrelsen godkänner att Cairong Li tillgodoräknar sig kursen The Craft of Research 

(5AR023) från Uppsala universitet istället för Vetenskaplighet och forskningsetik (FISRE0) 

från Stockholms universitet. Institutionsstyrelsen godkänner inte tillgodoräknandet av Cultural 

evolution: theories and observations (BL7058) istället för Avancerad akademisk engelska 

(ENAEV0) med motiveringen att BL7058 visserligen ges på engelska men inte är en kurs i 

engelska. 

 

15. Per capsulam 

a. Fastställande av tillgodoräknande för Siri Nilsson. 

Institutionsstyrelsen godkänner tillgodoräknandet. 

 

16. Planerade kurser 

Inga nya kurser planeras. 

 

17. Sent anmälda ärenden 

a. ISP för Jenny Nyberg. 

Institutionsstyrelsen godkänner ISP:en. 

 

b. Fördelning av anslag 2022. 

Maria Wojnar-Johansson redovisade anslagsfördelningen för året. 

 

18. Övriga frågor 

a. Kerstin Lidén påpekade att rum 439 som ska användas till möten istället alltid är fullbokat 

med undervisningstillfällen. Ledningsgruppen tar upp frågan och återkommer. 

 

19. Information 

Informationspunkter saknades. 

 

20. Kommande styrelsemöten 

Kommande möten med institutionsstyrelsen blir den 28 februari, den 28 mars och den 30 maj, 

samtliga tillfällen kl. 15.00. 

 

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

Protokollförare var Anne Monikander och protokollet har justerats av Maria Wojnar-Johansson. 
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