Nyt fra bestyrelsen 1. februar 2014
Discovering the Archaeologists of Europe
Discovering the Archaeologist of Europe (DISCO) er et europæisk projekt, som har til
formål at undersøge det arkæologiske arbejdsmarked på tværs af Europa.
Organisationer fra 22 lande deltager i undersøgelsen. FaF er en af disse og hjælper
projektet ved at indsamle data og lave en rapport om det danske arkæologiske
arbejdsmarked. Hvis du vil vide mere DISCO så se på www.discoveringarchaeologists.eu
FaFs del af undersøgelsen vil blive foretaget her i februar-marts måned. Vi håber på at I
vil bakke op om undersøgelsen og svare på vores spørgsmål når vi henvender os.
FaF-DM samarbejde
Foreningen af Fagarkæologer (FAF) har indgået samarbejdsaftale med Dansk
Magisterforening (DM). I maj 2012 etablerede DM Fagligt forum, som en paraply for en
række aktiviteter med et fagligt omdrejningspunkt. Aktiviteterne spænder fra afholdelse
af fyraftensmøder og publicering af artikler til samarbejde med eksterne parter med
henblik på at fremme og styrke de uddannelses- og professionsmæssige fagligheder,
som er repræsenteret af DM’s medlemsskare. Læs om Fagligt forum på www.dm.dk
I praksis har samarbejdet faglige arrangementer og artikler som udgangspunkt. Det kan
fx være at FAF kommer med input til DM’s arrangementer, at FAF og DM laver fælles
arrangementer eller at DM og FAF gensidigt inviterer hinandens medlemmer til egne
arrangementer. Læs mere om FaF-DM samarbejdet på
www.archaeology.dk/15290/Samarbejder
FaF har allerede bidraget med forslag til arrangementer i Fagligt Forum, med det
konkrete resultat at Felix Riede (ph.d. og lektor i forhistorisk arkæologi ved Aarhus
Universitet) d. 20. maj 2014 holder foredrag om "Fortidens vulkanudbrud og fremtidens
naturkatastrofer" Læs mere om arrangementet på DMs hjemmeside under ”Kurser og
arrangementer”.
FaF kontingent for 2014
Det er snart tid til at betale kontingent for 2014. Nuværende medlemmer vil modtage en
opkrævning per mail i februar med nærmere besked om betalingen.
FaF generalforsamling 14. marts 2014
Her et første varsel om at FaFs ordinære generalforsamling vil finde sted fredag d. 14.
marts i København. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Forslag sendes til faf@archaeology.dk
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