Protokoll för Varbergs Fornminnesförenings årsmöte 16/3 2004
1.
Till ordförande för mötet valdes Anders Nylén. Till sekreterare valdes Marita
Bengtsson.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Bengt Mellgren och Göran Bengtsson
(Vdi ).
2.
Kallelsen till årsmötet godkändes.
Dagordning för mötet godkändes.
Vi höll en tyst minut för Inga-Lill Svensson, vår sekreterare som avlidit tidigare i år.
3 a.
Verksamhetsberättelse för 2003 redovisas.
3 b.
Ekonomisk berättelse.Ingående behållning1/1 2003 var 5994,75 kr.
Inkomster 16.005,86kr varav medlemsavgifterna utgör 8701 kr (95 st. medlemmar).
Utgifterna under året har varit 12687 kr. Hittills i år 2004 har 63 medlemmar betalt.
3 c.
Revisionsberättelse: Ingela och Kurt Andersson godkänner räkenskaperna.
4.
Ansvarfrihet beviljas styrelsen för 2003.
5.
Val :
Till ordförande valdes Anders Nylén (fyllnadsval 1år)
Sekreterare valdes Maud Enqvist (fyllnadsval 1år )
Kassör Marita Bengtsson (omval 1år )
Styrelseledamöter på 1 år omvaldes
Britt- Marie Carlstedt
Gunnar Carlstedt
Jarl-Erik Gustavsson
Göran Bengtsson (Vdi )
Vakant
Styrelsesuppleanter på 1år Lena Berglund
GöranBengtsson ( Vbg )
Vakant
Revisorer Ingela och Kurt Andersson omval 1år
Revisorssuppleant Susanne Eklund-Ståhlberg omval 1 år
Valberedning Bengt Bengtsson och Ove Johansson omval 1 år
6.
Medlemsavgiften bibehålles: enskild 100 kr. familj 150 kr.
7.
Mötet beslutar att föreningens pengar inte är till för enskilda medlemmars kurser.

8a.
En lista över föreningens böcker och videofilmer görs klar samt skickas ut med
höstprogrammet. Dessa finns hemma hos Göran Bengtsson (Vbg ) till utlåning.
8b.
Medlemmarna kan göra en intresseanmälan om de är intresserade av att vara med
vid utgrävningar. En kryssruta i programmet.
8c.
Medlemsansvarig är Bengt Bengtsson skall stå i programmet samt telefonnummer.
8d.
Göran Bengtsson (Vbg ) ansvarar för att aktiviteter kommer in i dagboken i HN.
8e.
Kassören föreslår att 10 kr som medlemmarna betalar vid föreläsningarna slopas, så
länge det finns pengar i kassan. Bifalles.
Icke medlemmar ska fortsätta betalar 20 kr.
8f.
Gunnar föreslår att styrelsen utser grävledare.
8h.
Göran Bengtsson (Vdi) tar kontakt med Tore Artelius angående en förstörd gravhög i
Väröbacka för ev. utgrävning.
Kaffe och frallor avnjutes.
Mötet avslutas.
Justerat

------------------------------------------------------------------------------------------------Bengt Mellgren
Göran Bengtsson (Vdi)

