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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings årsmöte i Folkets hus den
19 mars 2002.
Närvarande: 20 medlemmar
§ 1 Val av mötesfunktionärer
a. Göran Bengtsson valdes till ordförande
b. Mariann Nyqvist valdes till sekreterare
c. Britt-Marie och Gunnar Carlstedt valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
§ 2 Årsmötets kallelse
Kallelsen godkändes av mötet.
§ 3 Det gångna året
a. Verksamhetsberättelse. Ordföranden redogjorde för föreningens verksamhet under 2001.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
b. Ekonomisk berättelse. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Mötet godkände
resultat- och balansräkningen.
c. Revisionsberättelse. Revisorerna redogjorde för revisionen. Revisionsberättelsen
godkändes av mötet.
§ 4 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade av ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 5 Val av ledamöter
a. Val av ordförande, två år
Göran Bengtsson omvaldes som ordförande för ett år.
b. Val av sekreterare, två år
Mariann Nyqvist omvaldes som sekreterare.
c. Val av kassör, ett år
Marita Bengtsson omvaldes som kassör.
d. Val övriga styrelseledamöter, ett år (5 st)
Britt-Marie Carlstedt, Gunnar Carlstedt, Jarl-Erik Gustavsson, Bengt Mellgren, och IngaLill Svensson blev omvalda som övriga ledamöter.
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e. Supplerande styrelseledamot, ett år (4 st)
Lars Arvidsson och Lena Berglund valdes om och Göran Bengtsson blev nyvald som
supplerande styrelseledamöter. Någon 4e supplerande styrelseledamot fanns dock inte
tillgänglig vid årsmötet..
f. Revisorer, ett år (2 st)
Ingela Andersson och Kurt Andersson valdes om som revisorer.
g. Supplerande revisor, ett år (1 st)
Susanne Ekelund-Ståhlberg valdes om som supplerande revisor.
h. Valberedning, ett år (2 st)
Bengt Bengtsson (sammankallande) och Ove Johansson valdes om som valberedare.
§ 6 Beslut om medlemsavgifter
Mötet beslutade att medlemsavgiften för enskild medlem (100,- kr) skall bibehållas medan
familjeavgiften höjs med 25,- kr till 150,- kr.
§ 7 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
a. Ordföranden redogjorde för kommunens agerande i samband med olika exploateringar då
flera både kända och okända fornlämningar har tagit skada. Styrelsens förslag om att
föreningen ansöker om att bli remissinstans hos kommunen tillstyrktes. Mötet beslutade
att styrelsen adresserar ansökan till kommunstyrelsen för vidare remittering till den
nämnd som ärendet faller under.
b. Mötet beslutade att acceptera Marianne Foghammars, bitr länsantikvarie, förfrågan om att
sålla schakthögar i Brearedsområdet som uppkommit i samband med en otillåten
exploatering av en gc-väg genom en registrerad boplats. Efter slutfört arbete och
dokumentation kommer föreningen att få en smärre ersättning av Länsstyrelsen. Följande
medlemmar anmälde sitt intresse för deltagande i arbetet: Lars Arvidsson, Bengt
Bengtsson, Göran Bengtsson, Göran Bengtsson, Bengt Mellgren, Anders Nylén, Mariann
Nyqvist och Inga-Lill Svensson. Anders Nylén uppdrogs att ringa till Stadsbyggnadskontoret för att höra efter om det är möjligt att flytta högarna till sin privata tomt för att
erbjuda medlemmarna en längre tidsfrist med arbetet.
c. Medlemmarna ovan anmälde sitt intresse för att undersöka några småhögar i
Brearedsområdet.
d. Mötet beslutade att inte tillstyrka föreningsbidrag till en C14 alternativt termoluminiscensdatering av material från tegelbruket vid Barnabro. Mötet beslutade att bidrag skall
ske på frivillig basis av medlemmar och att externa medel bör sökas för detta ändamål.
Följande förslag på bidragsgivare gavs: Kulturnämnden, Byggmästareföreningen. Förslag
lämnades även om att bjuda in Sven-Olof Ohlsson, lektor på historiska inst, högskolan i
Halmstad som föreläsare i ämnet.
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Mötet beslutade att inte åta sig uppdraget att arrangera nästa amatörarkeologiska möte.
Mötet uppdrog åt sekreteraren att höra efter med Göteborgs Fornminnesförening om de
har något intresse för att arrangera nästa amatörarkeologiska möte.
Mötet beslutade att föreningen skall fortsätta med att arrangera julfester. Kurt Magnusson
åtog sig att, tillsammans med Peter Bruhl, ingå i en festkommitté.

§ 9 Övriga frågor
Mötet diskuterade föreningens verksamhet i allmänhet. Mötet var överens om att det
finns ett behov av mer reklam. Mötet enades om att man bör annonsera arrangemang via
Hallands Nyheters dagbok samt att man även i vissa förekommande fall tar direktkontakt
med tidningen. Inga-Lill Svensson utsågs som ansvarig för införande av arrangemang i
Dagboken. Ansvaret för kontakter med massmedia ligger på styrelsen i första hand. Vid
annan kontakt med massmedia bör detta göras i samråd med styrelsen. En presentation av
föreningen kan närmast bli aktuell i VarbergsPosten. Programblad skall läggas ut på
Studiefrämjandet samt på biblioteket.
Ett önskemål framfördes om att arrangera en ny kurs i flintslagning med Dan Kärrefors
som kursledare under hösten samt att föreningen ordnar en filmkväll med visning av
såväl medlemmars diabilder som film.
Föreningen har fått en förfrågan av UV Väst om hjälp med genomsökning av
kommunens åkermark i Veddige som ev skall exploateras. Följande medlemmar anmälde
sitt intresse för deltagande i detta arbete: Lars Arvidsson, Bengt Bengtsson, Göran
Bengtsson, Göran Bengtsson, Anders Nylén och Mariann Nyqvist.
Informerades om att det kan bli aktuellt för föreningen att delta i ett EU-projekt om
dokumentation av hällristningar. Om projektet, som drivs av Kulturmiljöenheten vid
Länsstyrelsen, får medel från EU blir det aktuellt med utbildning av tre föreningsmedlemmar i dokumentationsteknik m m.
§ 12 Mötets avslutning
Den planerade diabildvisningen med Göran Bengtsson ställdes in p g a tidsbrist.
Beslutades att visningen skall ordnas vid ett senare tillfälle.
Mötesordförande avslutade mötet.
Vid protokollet
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