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SLUTGILTIGT 

 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur  

Stockholms universitet  

 

Protokoll fört vid möte med institutionsstyrelsen  

Måndagen den 28 mars 2022, kl. 15.00 i rum 439 i Wallenberglaboratoriet  

 
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  

Aikaterini Glykou, suppleant forskare/lärare 

Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A personal  

Meghan Mattsson McGinnis, ordinarie studentrepresentant  

Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant 

Nikolai Borelius, ordinarie studentrepresentant 

Anne Monikander, sekreterare  

 

Anmält förhinder:  

Jan Storå, ordinarie forskare/lärare 

 

Ärenden: 

 

1. Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

2. Val av justeringsperson 

Till justeringsperson valdes Jan Apel. 

 

3. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte godkändes. 

 

4. Ekonomi 

Arbetet pågår med att lägga institutionens budget, men försvåras av att det nya ekonomisystemet är 

ohanterligt. 

 

5. Jämställdhetsfrågor 

Jämställdhetsgruppen har haft möte och diskuterat seminarieidéer till höstterminen. 

 

6. Miljöarbete 

Inga nyheter finns om miljöarbetet. 

 

7. Studentrådet 

a. Information om bekräftelse av valda studentrepresentanter från SUS. 

b. Nikolai Borelius Simon ersätter Emilia Åkerman. 

c. Studentrådet har synpunkter på ordningen i grävförråd och uppackningsrum och ansvariga ska se 

över detta. 

 

8. Doktorandrådet 

Doktorandrådet har haft årsmöte och valt in nya styrelsemedlemmar och en ny kassör. De planerar en 

konferens till hösten. 

 



2 av 2 

SLUTGILTIGT 

9. Fastställande av ISP för Rolf Warming 

Institutionsstyrelsen fastställde ISP:en. 

 

10. Litteraturlista för Antikens kultur och samhällsliv I 

Institutionsstyrelsen fastställde litteraturlistan. 

 

11. Per capsulam 

Inga per capsulam-beslut har tagits sedan förra mötet. 

 

12. Planerade kurser 

Inga nya kurser planeras för tillfället. 

 

13. Sent anmälda ärenden 

a. Sakkunniga till Hedvig von Ehrenheims ansökan om docentur i Antikens kultur och samhällsliv. 

Institutionsstyrelsen beslutar att tillfråga i första hand Helen Whittaker, Göteborgs universitet 

och Mika Kajava, Helsingfors universitet. Om dessa tackar nej tillfrågas i tur och ordning Rubina 

Raja, Aarhus universitet och Jesper Carlsen, Syddansk universitet Odense samt Lena Larsson 

Lovén, Göteborgs universitet och Christer Bruun, Toronto university. 

 

14. Övriga frågor 

Institutionen har tillsammans med Naturhistoriska riksmuséet sökt och beviljats anslag från Stiftelsen 

för strategisk forskning för att anställa en ukrainsk forskare.  

 

15. Information 

Inga informationspunkter fanns att ta upp. 

 

16. Kommande IS-möten 

Nästa möte blir den 25 april 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 Jan Apel.  


