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Varbergs kommuns
Fornminnesförening   

Minnesanteckningar från styrelsemöte  2001-05-08    

Utskriftsdatum 2001-08-05

Minnesanteckningar fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte på Studiefrämjandets 
lokaler, Varberg

Närvarande:
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Gunnar Carlstedt
Britt-Marie Carlstedt
Inga-Lill Svensson
Ove Johansson (valb.)

Meddelad frånvaro:
Bengt Mellgren

Ej meddelad frånvaro:
Mariann Nyqvist
Per Starefors
Ola Wallgren
Jarl-Erik 
Anders Nylén

Göran meddelar att resan till Bornholm avbokats pga för få deltagare / för många avhoppare.

Grävning vid Ramsjön startar 9/6 och fortsätter under veckan för att avslutas den 16 alt. 17 juni.

Marita meddelar att medlemsantalet nu är 74 st. På vårt konto finns 9898:-. Bidrag från Varbergs Sparbank 
på 3000:- erhållet för år 2000.

Anmälan skall skickas ut till medlemmar i samband med höstprogrammet, för att starta en projektgrupp 
“Amatörarkeologiskt Symposium” för de som är intresserade att där ingå.

Höstens program disskuterades:
Lunds museum prel. V 37, 15/9.  Ansvar Anders.
Dagsås: Inneaktivitet V 36 ev. med Per Connelid (Göran kontaktar Lena). Dagsås:Uteaktivitet V 42 samt 46.
Gammalt önskemål om inventering och kontroll av fornlämningsbeståndet vid Prästakullen, Varberg. Ansvar 
Göran.
Föreläsning om “Sannagård” av Tore Artelius. Ansvar Mariann.
Julfest lördag 8/12. Inga-Lill/Bengt.

Diskussion om Högsta kustlinjen i Varbergsområdet med anledning av en nyproducerad “skärgårdskarta” 
som kan vara till hjälp vid inventering av tidiga stenåldersboplatser. Gunnar kan ordna utskrifter så snart 
Göran lämnar över datafilen.

Kaffe o tårta!
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Diskussion om de nya fynden av de stora förekomsterna av medeltida kvarnstensbrotten i veddigetrakten. 
Göran föreslår inventering tidigast till våren. Britt-Marie och Gunnar kommer att avlägga ett “studiebesök” 
av dessa omgående.

Diskussion om den av några medlemmar besökta Forntidsmässan i Norrköping. Positiva reaktioner enl. 
dessa så någon form av gemensam resa föreslås till nästa tillfälle. 

Önskemål om att tillägget “Alla välkommna” läggs till vid aktiviteter i både program och “dagboken” i HN.

Förslag till höstens program skickas till styrelsemedlemmar före nästa möte. Ansvar Göran.

Nästa styrelsemöte framflyttas från 14/8 till den 7/8 vid Studirfrämjandets lokaler. Detta pga programut-
skick.

Vid pennan

Marita

Vid tangentbordet

Göran

Förslag mm tillkomna efter detta möte, telefonledes samt under Ramsjögrävningen:

Resa till Danmark med besök av museet i Vordingsborg, stenåldersboplatsen Maglemose mm under guid-
ning av Axel Degn Johansson.

Fortsatta undersökningar vid Skatmossen. Förutsättningar att lyckas med detta tidsmässigt/organisatoriskt är 
ett omgående möte med Bengt Nordqvist.

Vård av hällristningar vid Förlanda, Kungsbacka kommun.




