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Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings årsmöte på Folkets Hus ,  
Varberg ,  den 9/3  2005.  
 
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Anders Nylén som hälsar ett 20-tal 
medlemmar och styrelsen välkomna. 
 
§ 1  Val av ordförande ,  sekreterare samt två  protokolljusterare tillika 
rösträknare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Anders Nylén. Till sekreterare valdes Maud Enqvist. 
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ove Johansson och Bengt Bengtsson. 
 
§ 2  Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning och om 
dagordningen kan godkännas 
Kallelsen till årsmötet godkändes. Dagordningen godkändes. 
 
§ 3  a Verksamhetsberättelsen 
Göran Bengtsson (Vdi) berättade att det är 10-årsjubileum för föreningen i år och att 
det varit sammanlagt 225 olika aktiviteter under åren som gått. Göran gick sen 
igenom 2004 års verksamhetsberättelse. 
 
§ 3  b Ekonomisk berättelse 
Marita Bengtsson gick igenom den ekonomiska berättelsen. Ingående behållning 1/1 
2004 var 9 313,61 kr. Inkomster under året var 12 450 kr, varav medlemsavgifterna 
utgör 8 450 kr (97 st. medlemmar). Utgifterna under året har varit 18 22,50 kr.  
 
§ 3  c Revisionsberättelsen 
Ingela Andersson talade om att revisionen inte har föranlett några anmärkningar 
och hon tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 4  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för 2004. 
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§ 5  Val 
Bengt Mellgren och Jarl-Erik Gustavsson har avsagt sig fortsatta uppdrag. 
Till ordförande valdes Anders Nylén (omval 2 år) 
Vice ordförande: Allan Hydén (fyllnadsval 1 år) 
Sekreterare: Maud Enqvist (nyval 2 år) 
Kassör, tillika firmatecknare i Varbergs Sparbank:  
Marita Bengtsson (omval 1 år) 
Ledamöter:  



Britt Marie Carlstedt (omval 1 år),  
Gunnar Carlstedt (omval 1 år), 
Göran Bengtsson, Vdi (omval 1 år) 
Göran Bengtsson, Vbg (nyval 1 år) 
Göran Andersson, Borrås (nyval 1 år) 
Suppleanter: 
Lena Bengtsson (omval 1 år) 
Elisabeth Mellgren (nyval 1 år)  
Valberedning (omval 1 år):  
Ove Johansson och Bengt Bengtsson, sammankallande  
Revisorer (omval 1 år): 
Ingela och Kurt Andersson 
Revisorssuppleant: Susanne Eklund-Ståhlberg (omval 1 år) 
 
§ 6  Beslut om medlemsavgifter 
Förslag att ha samma medlemsavgifter som 2004. Det beslutades att bibehålla 
samma avgift: 100 kr för enskild, 150 kr för familj. 
 
§ 7  Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmöte 
Det fanns inga ärenden. 
 
§ 8  Övriga ärenden och frågor 
a) Bengt Bengtsson informerade om att Lena Berglund haft kontakt med 

arkeologen Magnus Svensson som skall göra en grävning i Falkenbergsområdet 
(gravar). Lena har framfört att föreningen kan hjälpa till med utgrävning. 
Eventuellt skulle detta utföras i år. Bengt håller kontakt med Lena om detta. 

b) Lars Arvidsson har lämnat flera böcker och skrifter till föreningens bibliotek. 
c) Gunnar Carlstedt framförde att man skall anmäla sig så snart som möjligt till 

Danmarksresan. Det stod ingen tid i utskicket och ev. skickas en påminnelse ut i 
slutet av mars. 1 anmäld hittills. 

d) Gunnar Carlstedt informerade om att det skall påbörjas en karta över 
fyndplatser av flinta från alla oregistrerade boplatser. Det är unikt att det är så 
väl inventerat här p.g.a. aktiva privatpersoner. Han skall skriva en bok om  
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   flinta från denna trakten. Styrelsen jobbar vidare med    
   detta. 
 
e) Gunnar Carlstedt informerade om att i oktober besökte några i styrelsen platser 

att gräva på. Syftet med grävningen måste beskrivas och det är meningen att vi 
skall kartlägga fornminnena i området i närheten av Olas, Väröbacka. Gunnar 
berättade en del om området. 

f) Göran Bengtsson, Vdi, berättade att han undersökt möjligheten att få tillgång 
till det digitala (on-line) fornminnesregistret som Riksantikvarieämbetet har. 
Man kan ansöka om detta men föreningen fick inte behörighet. En version av 
databasen för Västsverige finns tillgänglig hos Gunnar och Britt-Marie Carlstedt 
(uppdateras inte). 

 
§ 9  Mötets avslutande 
Mötet avslutas.  
Kaffe och mycket goda frallor som Marita gjort serverades. Gunnar Carlstedt visade 
videofilmer upptagna vid några av föreningens grävningar i Falkenberg, Olas och 
Derome. Samtliga filmer är upptagna av Jarl-Erik Gustavsson. 
 
Justerat 
 
 



_________________________    ____________________________ 
 
Ove Johansson                 Bengt Bengtsson 


