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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte på Café Nattöppet, Varberg, den 3 
oktober 2000. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson
Gunnar Carlstedt
Britt-Marie Forsén
Mariann Nyqvist
Per Starefors

§  1   Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson. 

§  2   Dagordningens godkännande 
Dagordningen för mötet godkändes.

§  3   Val av protokolljusterare
Per Starefors valdes till justeringsman.    

§  4   Uppdatering av olika föreningsprojekt 
Gränsprojektet:  Två skyltar resterar. Tidpunkt för uppskyltning läggs in i vårprogrammet. 
Inventering:  Bengt B och Göran B kommer att ombesörja inrapportering av funna fornlämningar under 
hösten. 
Röjning av fornlämningar:  Mötet diskuterade projektets fortlevnad. Beslut i frågan kommer att tas efter 
diskussioner med medlemmarna vid kommande medlemsmöten under hösten.

§  5   Remissinstans för kommunen 
Enligt beslut på möte 2000-06-05 skall föreningen ansöka om att bli remissinstans vid exploateringsärenden 
inom kommunen. Beslutades att ordföranden och sekreteraren tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte den 
27 november.  

§  6  Möte med Riksantikvarieämbetet
Bengt B har meddelat att Marianne Karlsson-Lönn, chef för Riksantikvarieämbetet i Kungsbacka önskar 
träffa föreningens medlemmar för informationsutbyten. Beslutades att bjuda in henne till ett medlemsmöte 
den 23/1 alternativt den 30/1 nästa år. Bengt uppdrogs att ta kontakt med Marianne för att fastslå ett datum.  
I samband med denna fråga diskuterades behov av att byta veckodag för medlemsmöten. Onsdagar är en 
mycket frekventerad föreningsdag, vilket kan medföra förhinder för medlemmar att ta del i föreningens akti-
viteter. Beslutades att föreningen skall ändra sin mötesdag till tisdagar fr om 1 januari -01.  

§  7  Hemsidan
Nedladdningstider för föreningens hemsida diskuterades. Tiden för hämtning av sidor kan variera beroende 
på den egna datorns kapacitet men också på hur intensiv Varbergs kommuns   PROTO-
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trafiken är ute på nätet. Beslutades att medlemmarna skall få statistik över besök på hemsidan utsänt 1 gång/



månad via email.  

§  8   Vårresa
Vid diskussioner med medlemmar under hösten har det framkommit önskemål om att förlägga nästa fören-
ingsresa till Bornholm. Bengt M och Inga-Lill kommer att ansvara för planeringen av resan.

§  9   Vårprogram
Vårprogrammet diskuterades kort. Programförslaget består av följande punkter:
- Medlemsmöte med Marianne Karlsson-Lönn
- ”Gränsprojektet” - skyltning av två gränspunkter.
- Vandring och ev grävning i Nösslinge sn
- Föreläsning
- Grävning vid Olas i Värö sn
- Medlemsresa till Bornholm

§  10   Klubblokal
Per meddelade att föreningen har fått ett erbjudande om att överta ett hus för användning som klubblokal. 
Efter inspektion av huset beslutades att styrelsen har behov av att utreda förutsättningar för att ta emot gå-
van. Beslutades att Göran tar en inledande kontakt med kommunen för att efterhöra vilka uppställningsplat-
ser och
-villkor som gäller. 

§  11   Amatörarkeologiskt möte
Med anledning av den förfrågan som föreningen har fått om att arrangera nästa amatörarkeologiska möte 
diskuterades olika förutsättningar.  Mötet var enigt om att ett sådant arrangemang kräver lång planeringstid 
och kan därför först äga rum hösten 2002.  Beslutades att ledamöter sammanställer ett beslutsunderlag med 
förslag på tema, föreläsare m m inför nästa styrelsemöte den 27/11. Underlaget skall sedan presenteras på 
nästa årsmöte för ett medlemsbeslut.

§  12   Övriga frågor
- Humanistiska föreningen har bjudit in Lennart Lundborg för att tala om Hallands förhistoria den 25 okto-
ber. Senare i höst kommer också Per Connelid att tala över ett tema med förhistorisk anknytning.
- Hembygdsrörelsens tidning ”I Halland” har haft ett temanummer med arkeologi utan att uppmärksamma 
föreningens verksamhet. Ordf uppdrogs att informera redaktören om vår förening. 
- Göran B, Bengt Nordqvist och Bengt B har ett projekt ihop där de ritar av fornmaterial från stenåldern  
som läggs i en databas. 
- Kulturgeograf Per Connelid kommer att vidtalas för ev ledning av grävningen i Nösslinge.  
- Årsmötes- och styrelsemötesprotokoll finns numera tillgängliga för läsning på vår hemsida via lösenord. 
Detta förhållande upphäver tidigare beslut om att dessa dokument skall skickas ut till medlemmarna i sam-
band med utskick av programblad. 
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§  13  Mötets slut
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat:  

Göran Bengtsson   Per Starefors


