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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings årsmöte i Folkets hus, Varberg, den 15 mars 
2000. 

25 medlemmar deltog vid mötet. 

§ 1 Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Göran Bengtsson. 

§ 2 Dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet.

§ 3 Årsmötets kallelse
Kallelsen till årsmötet godkändes av mötet.

§ 4 Val av mötesfunktionärer
a.  Göran Bengtsson valdes till ordförande för mötet.
b.  Mariann Nyqvist ” -               sekreterare ” -

§ 5 Val av två justerare
Anders Nylén och Inga-Lill Svensson valdes till justerare.    

§ 6 Val av två rösträknare
Anders Nylén och Inga-Lill Svensson valdes till rösträknare.

§ 7 Det gångna året
a. Verksamhetsberättelse.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 1999 presenterades och godkändes av 
mötet (bilaga 1). 
b. Ekonomisk berättelse.  Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Mötet godkände resultat- och 
balansräkningen (bilaga 2).
c. Revisionsberättelse.  Revisorerna redogjorde för revisionen. 

§ 8  Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 1999.

§ 9 Val av ledamöter
a. Val av ordförande, två år
Göran Bengtsson,  omvaldes.
b. Val av sekreterare, två år
Mariann Nyqvist,  omvaldes.
c. Kassör, ett år
Marita Bengtsson, omvaldes.
d. Övriga ledamöter, ett år (5 st)
Gunnar Carlstedt, omvaldes
Britt-Marie Forsén, omvaldes
Anders Nylén, omvaldes



Varbergs Kommuns   PROTOKOLL  Sid 2(2)  Fornminnesförening                    
Utskriftsdatum
    2000-04-05

Per Starefors, omvaldes
Inga-Lill Svensson, omvaldes
e.  Supplerande styrelseledamöter, ett år (4 st)
Jarl-Erik Gustavsson, omvaldes
Bengt Mellgren, nyvaldes
Karin Ullberg-Loh, omvaldes
Ola Wallgren, omvaldes
f. Valberedning, ett år (2 st)
Bengt Bengtsson (sammankallande) och Helena Nilsson, omvaldes    
g  Revisorer, ett år (2 st)
Kurt Andersson och Ingela Andersson, omvaldes.
h.  Supplerande revisor, ett år (1 st)
Susanne Ekelund- Ståhlberg, omvaldes

§ 10  Beslut om medlemsavgifter
Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade.

§ 11  Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Mötet diskuterade inrättande av en resebudget och dess storlek. Mötet beslutade att 1/4 av föreningens 
budget skall utgöra reskassa. Styrelsen bestämmer på förhand hur mycket varje resa skall subventioneras.

§ 12 Övriga ärenden
Sponsring togs upp. Mötet beslutade att styrelsen hör efter med kommunen om ev bidrag. På förslag fram-
kom att föreningen skall ordna en föreläsning av Per Connelid.

§ 13 Mötet avslutas
Mötesordförande avslutade mötet.

Vid protokollet   Justerat

Mariann Nyqvist   Göran Bengtsson

Justerat

Anders Nylén   Inga-Lill Svensson 


