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Andre sekreteraren tjänstgör vid förfall för sekreteraren och biträder
för övrigt vid dennes göromål.
§ 8.

Skattmästaren omhänderhar föreningens ekonomiska förvaltning, för
räkenskaperna och sköter i samråd med styrelsen föreningens fonder.
Räkenskaperna för föregående år skola senast den 15 februari överlämnas för granskning till föreningens revisorer.
§ 9.
Skattmästaren äger att ifråga om allt, som rör föreningens ekonomiska förvaltning, ensam teckna föreningens firma.
§ 10.
Allmänt årsmöte hålles i Stockholm senast i mars månad. Tid och
plats för årsmötet tillkännagives genom kallelse till ledamöterna eller
genom annons i tidning, som styrelsen äger bestämma, senast fem dagar
före mötet.
§ 11.
Vid allmänt årsmöte förekomma:
1) Styrelsens årsberättelse,
2) Revisorernas berättelse och frägan om ansvarsfrihet för styrelsen
och skattmästaren,
3) Styrelsens förslag till arvode åt sekreterare och skattmästare,
4) Fastställande av antalet styrelseledamöter,
5) Val av styrelseledamöter,
6) Val av två revisorer och två suppleanter för dem,
7) Av styrelsen eller andra föreningsmedlemmar väckta frågor. Vid
årsmötet bör anordnas föredrag eller demonstration.
§ 12.
Styrelsen anordnar om möjligt årligen en utfärd för föreningens medlemmar, varvid väljes ort, som är av intresse i arkeologiskt eller eljest
kulturhistoriskt hänseende.
§ 13.
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar föreningsmedlem eller av styrelsen. Har ändringsförslag blivit väckt, skall styrelsens yttrande finnas tillgängligt fjorton dagar före föreningens årsmöte. I kallelsen till årsmötet skall angivas, att sådant förslag kommer
lill omprövning vid mötet.
För ändring i stadgarna erfordras bifall av % av de vid mötet närvarande medlemmarna.
§ 14.
Skulle föreningen upplösas, skola dess tillgångar överlämnas till Kungl.
Vitterhets historie och antikvitets akademien eller till annan institution eller förening, vilken arbetar för liknande ändamål som Svenska
Fornminnesföreningen.

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1949
Den vid årsmötet i maj 1949 utsedda styrelsen i Svenska Arkeologiska
Samfundet har följande sammansättning:
Ordförande: professor Sune Lindqvist, Uppsala.
V. ordförande: förste antikvarie Bengt Thordeman, Stockholm.
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Sekreterare: docent Olof Vessberg, Stockholm.
Kassaförvaltare; förste bibliotekarie Adolf Schuck, Stockholm.
Klubbmästare: antikvarie Olle Källström, Stockholm.
övriga styrelseledamöter äro: professor Holger Arbman, Lund, professor Axel Boéthius, Göteborg, professor Einar Gjerstad, Lund, riksantikvarie Martin Olsson, Stockholm, professor A. W. Persson, Uppsala,
förste antikvarie Nils Ludvig Rasmusson, Stockholm, förste antikvarie
Mårten Stenberger, Stockholm. Suppleanter: landsantikvarie Greta Arwidsson, Visby, förste antikvarie Karl Alfred Gustawsson, Stockholm,
docent Sigvald Linné, Stockholm, intendent Stig Roth, Göteborg, docent
T. Säve-Söderbergh, Uppsala.
Vid årsmötet instiftades två hedersklasser inom samfundet, dels en
klass med benämningen stiftande ledamöter, dels en klass benämnd korresponderande ledamöter. Till stiftande ledamöter utsagos bokförläggare
David Lindström och professor Yngve Hildebrand.
Under år 1949 ha hållits fyra sammanträden med följande program:
Den 28 februari. Professor Homer Thompson, Princcton, talade över ämnet »The Agora of Athens: Europc's first Civic Centre» samt visade en
film med titeln »Triumph över Time», som upptagits är 1947 av amerikanska skolan i Athen.
Den 4 maj. Årsmöte. Professor Seän P. O. Riordåin, Dublin, talade
över ämnet »Early Christian Art in Ireland», och antikvarie Olle Källström gav en orientering över pågående forskningar rörande »Det stora
Stockholmsrelik variet».
Den 25 oktober. Föredrag av förste bibliotekarien Adolf Schuck: »Nya
synpunkter pä Sveriges politiska geografi under vikingatiden och den
äldre medeltiden.»
Den 5 december. Föredrag av antikvarien Gustaf Hallström över »Arkeologiska intryck från en resa i Amerika 1948—49.» Dr. phil. Peter
Bcrghaus, Hamburg, lämnade ett meddelande angående »Eine historisch
bedcutsame Miinzc in Kungl. Myntkabinettets.
Den 7 oktober hyllade samfundet sin förste ordförande, professor Bernhard Karlgren med anledning av hans 60-årsdag med en middag, i vilken ett trettiotal ledamöter, däribland H. K. H. Kronprinsen, deltogo.
Styrelsen har sammanträtt den 27 januari, 23 september och 1 december. Antalet ledamöter i Samfundet var vid utgången av är 1949 119.
Samfundet har av Humanistiska Fonden erhållit ett anslag å 8 000
kronor som bidrag till redigering, översättning och tryckning av den
svenska arkeologiska bibliografi för perioden 1939—48 som Samfundet
planerar att utge. Denna har fördröjts på grund av att vissa bidrag
blivit starkt försenade men kan nu beräknas utkomma under är 1950.
Olof Vessberg
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