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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Studiefrämjandets lokal, Varberg, den 8 mars 2000. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Mikael Byström
Mariann Nyqvist
Per Starefors

§ 1  Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson. 

§ 2   Dagordningens godkännande 
Dagordningen för mötet godkändes.

§ 3   Val av protokolljusterare
Mikael Byström valdes till justeringsman.    

§ 4   Rapport från ärendet Breared 
Göran redogjorde för exploateringen av Brearedsområdet. Länstyrelsen har blivit uppmärksammade på att 
en skålgropslokal har lagts över med schaktningsmassor och att en annan riskerar att sprängas bort. 

§ 5  Lokal för årsmötet 
Den planerade möteslokalen i museets magasin ”Bolmen” är inte längre tillgänglig för föreningen. En ny 
lokal har bokats i Folkets hus. Mötet fastställde en telefonlista för att informera föreningens medlemmar 
om ändringen. Mötet diskuterade också att framföra önskemål om att bli remissinstans till länsstyrelsen. 
Göran skulle diskutera detta med länsantikvarien vid möte nästa dag.

§ 6  Uppgifter inför årsmötet
Marita ordnar med bestick, assietter och muggar m m. Styrelsemedlemmar tar med sig kaffe och tevatten 
på termos. Mariann köper en blomma till Britt-Marie och Gunnar som tack för föredraget i januari månad. 

§ 7  Kommande grävningar
Göran meddelade att Bengt Nordqvist kommer att göra uppmätningar vid Skatmossen någon dag framige-
nom. 

§ 8  Danskbesöket
Göran meddelade att nio medlemmar från Möns amatörarkeologiska föreningen kommer till Varberg den 
19-21 maj. Rum är förbokade på vandrarhemmet på fästningen. Möteslokalen Valhall är bokad för sam-
kväm på lördagkvällen.  
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§ 9  Övriga frågor
1) Göran meddelade att den planerade sorteringen och uppmärkningen av fornsaks-material från Valinge 
10e-lada fick ställas in p g a stöld.  Vid det senaste medlems-mötet i februari gicks fornsaksmaterial från 
Havås igenom istället. Ett ritprogram som används för att teckna av fornsaker presenterades också. 
2) Sponsringsfrågan togs upp. Per Starefors kommer att ta kontakt med Sparbanken och äska om mer 
pengar.  
3) Datumet för Skåneresan har blivit fel i programmet. Datumet skall vara 1-2/6.
4) Fstställande av resebudget skall tas med som en särskild punkt i dagordningen för årsmötet. 
5) Beslutades att datum för styrelsemöten skall anges i föreningens programblad. Medlemmar kommer 
också att informeras om att de kan lämna förslag till punkter på dagordningen samt att de kan närvara vid 
styrelsemöten.
 
§  10  Mötets slut
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat:

Mikael Byström




