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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Studiefrämjandets lokal, Varberg, den 5 juni 2000. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Bengt Mellgren
Mariann Nyqvist
Anders Nylén
Inga-Lill Svensson
Ola Wallgren
Karin Ullberg-Loh

§ 1  Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson. 

§ 2   Dagordningens godkännande 
Dagordningen för mötet godkändes.

§ 3   Val av protokolljusterare
Bengt Mellgren valdes till justeringsman.    

§ 4   Rapport från Skåneresan 
Göran redogjorde för resan, som blev mycket uppskattad av deltagarna.  

§ 5  Utvärdering av Mønbesöket 
Mötet diskuterade danskarnas besök. Mötet blev uppskattat, inte minst p g a den goda maten och de trevliga 
arrangemangen i samband med måltiderna. Föreningen planerar att återgälda besöket, troligen nästa vår. 

§ 6  Sommarfest
Anders bjöd in medlemmar i föreningen till en sommarfest vid sin bostad. Festen äger troligen rum den 29 
juli. Inbjudan skall gå ut till samtliga medlemmar;  brevledes eller via telefonkedja.

§ 7  Höstens program
Olika förslag diskuterades. Ett förslag till program fastställdes: 

Söndagen den 10 september, kl 10.0 - ca 14.00 (Ansvarig: Anders)
 Båtutflykt till Vendelsö. Guidning av hembygdsforskaren i öns spännande  förhistoriska och histo  
 riska förflutna bl a som mötesplats för sjöfarare och kungligheter. 
 Plats: Kvantums parkering kl 09.30 för samåkning. Tag med oömma kläder och kaffekorg. (Skall vi  
 ha förhandsanmälan till detta arrangemang? Hur många får plats på båten? Vi kan väl inte gå ut med  
 annonsering?)

Helgen 22-24 september (provisoriskt datum) (Ansvarig: Göran)
 Arkeologisk utgrävning i samarbete med Möns amatörarkeologiska förening.    
  Provundersökning av boplatser från äldre stenåldern vid en dåtida vik på ön Mön,  Danmark. 
Medlemmar som vill delta vid grävningarna kan göra en intresseanmälan   till Göran, tfn 381 
37.  
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Söndagen den 15 oktober kl 10.00 - ca 14.00 (Ansvarig: Bengt)
 Dokumentation av förhistoriskt åkerlandskap i Vassgärde, Dagsås sn     
med arkeolog Lena Berglund. Uppmätning av åkrar från brons, järn och vikingatid.
  Plats: Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning. Tag med oömma    
kläder och kaffekorg.

Söndagen den 29 oktober kl 10.00 - ca 14.00 (Ansvarig: Bengt)
 Fortsatt Dokumentation av förhistoriskt åkerlandskap i Vassgärde, Dagsås sn    
med arkeolog Lena Berglund. Uppmätning av åkrar från brons, järn och vikingatid.
  Plats: Samling vid Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning. Tag med oömma    
kläder och kaffekorg.

Onsdagen den 8 november kl 18.30 - 21.00 (Ansvarig: Kajsa)
 Medlemsmöte. Föreläsning av arkeolog Lena Berglund som berättar om sin grävning i   
Munkagård, Morup. Utgrävningen har resulterat i framtagning av ett bostadshus och fynd  från 1700- 
och 1800-talen samt vissa äldre förhistoriska lämningar.  
 Plats: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan, Varberg

Lördagen den 25 november kl 14.00 - ca 16.00 (Ansvarig: Mariann)
 Offentlig föreläsning om ”Fornborgar och bebyggelse” av dr Roger Nyqvist, forskare vid   
Göteborgs universitet.  
 Plats: Folkets hus, Varberg

Onsdagen den 6 december kl 18.30 - ca 21.00 (Ansvarig: Inga-Lill)
 Julfest.  
 Plats: Meddelas senare via särskild inbjudan.

Styrelsemöten
 Under hösten har styrelsen möten den 2/10 och 27/10 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal,  Bäckga-
tan. Som medlem är du välkommen att närvara vid styrelsemöten eller lämna   förslag till punkter 
på dagordningen.

Övriga planerade aktiviteter under hösten

Ev kommer en fortsättning av vårens arkeologiska utgrävningar av boplatslämningar från äldre och yngre 
stenåldern vid Skatmossen, Åhs sn och vid Olas i Värö sn att äga rum under hösten. Tidpunkter för dessa 
grävningar är dock inte fastställda ännu. Medlemmar som är intresserade att delta vid grävningarna kan göra 
en anmälan till Mariann på tfn 842 43. 

§    9  Övriga frågor
- Beslutades att föregående mötesprotokoll skall justeras  vid sittande möte. Förslag framkom att justerat 
protokoll skall skickas till övriga ledamöter via email för information. 
- Beslutades att föreningen skall ansöka hos kommunen att bli remissinstans  vid exploateringsärenden. Gö-
ran och Mariann fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ansökan, inför styrelsens nästa möte den 14 augusti 
-00. 
- Beslutades att Mariann skall ställa samman en lathund  över viktiga beslut.
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- Beslutades att Kurt och Ingela tackas med en blomma för sin gästfrihet vid danskarnas besök.
- Kajsa skall höra efter med UV om föreningen kan få utrangerad grävningsutrustning samt om föreningen 
kan få information om UV grävningsverksamhet.
- Göran meddelade att föreningen har en ny design samt nytt upplägg på vår hemsida. 

§  10  Mötets slut
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat:  

Göran Bengtsson   Bengt Mellgren


