VARBERGS FORNMINNESFÖRENING

Protokoll Sid 1(4)
Utskriftsdatum
2003-12-03

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på Studiefrämjandet,
Varberg, den 25/11 2003.
Närvarande:
Lars Arvidsson
Göran Bengtsson (Ved)
Marita Bengtsson
Göran Bengtsson (Vbg)
Britt-Marie Carlstedt
Gunnar Carlstedt
Maud Enqvist
Ove Johansson
Bengt Mellgren
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Lars Arvidsson. Lars hälsar Maud välkommen.
§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
§ 3 Val av justeringsperson
Till justeringsperson utses Maud Enqvist.
§ 4 Genomgång av föregående styrelsemötes protokoll
Det var inga synpunkter på protokollet (skall renskrivas av Maud).
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§ 5 Hänt sedan sist?
a) Valberedningen har tillfrågat Maud Enqvist om att tillträda som sekreterare.
Oklart om Inga-Lill fortfarande vill kvarstå i styrelsen, valberedningen kontaktar
henne.
b) Lars: Arkeologins dag 2004 på Länsmuseet i Varberg är den 22/8. Intresse finns
att vi är med.
c) Göran (Ved): Naturdag på Getterön blir den 9/5 2004. Några stycken kan vara
med där och visa flintföremål, allmänheten kan ta med föremål, flintslagning,
olika flintatyper, fotocollage från grävningar. Vi förbereder detta på styrelsemöte
i vår. Göran (Ved) skriver ihop en beskrivning på 4-5 meningar till Lena,
Studiefrämjandet.
d) Göran (Ved) berättar om den kombinerade för- och slutundersökning som
gjordes förra veckan i Apelviken, Getakärr 5:67, 5:68. Området är klassat som
fornlämning sen tidigare. En flintslagningsplats påträffades, mycket koncentrerat

på ca 1 m2 yta. Låg på klapperstensvall, 21 m nivån. Några uttjänta kärnor,
mycket spån. Tid: äldre Ertebölle.
e) Julfesten: ingen lokal, 1-2 anmälda. Julfesten ställs in.
f) Lars informerar om att Skatmosseutställningen flyttas till Länsmuseet i Halmstad
i januari. Blir permanent utställning där (minst 2-3 år).
§ 6 Fastställande av mötesdagar 2004
Följande datum fastställdes:
Styrelsemöten: 3 februari, 6 april, 1 juni, 10 augusti, 5 oktober, 16 november
Mötena börjar kl. 18.30
Årsmöte: 16 mars i Folkets Hus
Marita bokar lokalerna.
§ 7 Förslag att utse olika personer med eget ansvarsområde
a) olika områden som kan vara aktuella:
• Programmets innehåll
• Programutskrift – Gunnar
• Föreslå resor, planera resan
• Grävningsledare – Marianne utsedd sen tidigare (grävningar bestäms av
styrelsen)
• Föreläsningar
• Vandringar
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• Kurser
• Pressombud – Göran (Vbg) utsedd sen tidigare.
Vi fördelar detta på första styrelsemötet efter årsmötet. Förslag att ha en person på
varje område men att man kan ta hjälp av andra. Ordförandens uppgift är att vara
pådrivande på alla områdena, hålla koll på deadline.
b) Vårens program:
• 2 arkeologikurser 18 februari och 3 mars. Anmäla sig senast 14 dagar innan till
Göran (Ved).
• 1 föreläsning, Lars Larssons föredrag om Uppåkra. 27 mars eller 3 april. Göran
(Ved) kollar med Lars Larsson.
• 1 grävning i Böttekärr 5-6 juni. Anmälan till Carlstedts 14 dagar innan.
• 1 resa till Nationalmuseet i Köpenhamn lördag 22 maj. Göran (Vbg) kollar upp
med museet + bokar buss. Anmälan till Göran senast 1 månad innan. Resor brukar
sponsras med ca 1/3 av medlemsavgifterna.
• 1 ev. vandring i slutet av april, en söndag. Lars kollar med Anders Nylén. Anmäla
till Anders senast 14 dagar innan.
• Informera om att vi (Göran Ved, Lars och Göran Vbg) medverkar på Naturdag 9
maj.
Programmet skall vara klart för utskick till styrelsemötet den 3/2. Marita ordnar
kuvert och frimärken.
Höstprogrammet tas upp på styrelsemötet i juni.
§ 8 T.f. ordförande på första mötet 2004
Bestäms att Lars är ordförande då också.
§ 9 Övriga frågor
a) Marita: förslag att inventera böcker, videofilmer samt grävutrustning. Anders,
Göran (Vbg) och Göran (Ved) går igenom böcker och videofilmer och skickar lista
till Gunnar som sammanställer detta. Listan kan sen finnas på hemsidan +
bifogas vårprogrammet. Etiketter skall sättas i böcker och på videofilmer att de
tillhör föreningen. Grävutrustning inventeras av Gunnar, Anders och Marita.
b) Ove: Ska vi köpa videofilm om Stenkammargravarnas folk, 15 minuter lång, 150
kr. Beslutar att köpa den.
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c) Ove berättar om svårigheterna för valberedningen att hitta ny ordförande och
vice ordförande.
d) Ove: dålig luft i lokalen, svårt för Bengt B att närvara. Vaktmästaren kontaktas
om detta.
e) Ove tycker att fornminnesföreningen jobbar inom för snäv tidsperiod. Övriga
tveksamma till breddning.
f) Det har inte kommit in något äskande om pengar från Marianne Nyqvist till
skålgropsinventering.
g) Om kurser: Marianne Nyqvist vill ha ersättning för kurser hon gått. Detta måste i
så fall beslutas på årsmötet. Skall föreningen delta i kurser är det en väsentlig del
i föreningens ekonomi. Styrelsen bör besluta om deltagande innan man går
kursen. Kan besluta om rutiner för detta på årsmötet. Vi tar upp det igen på nästa
styrelsemöte.
h) Göran (Vbg): Jan-Erik har filmat utgrävningar – Skatmossen m.fl. Kan ha med
visning i höstens program.
i) Ove: vi borde jobba mer aktivt för at hitta objekt till grävningar. Gunnar: ev. kan
det bli några järnåldersgårdar framöver. Stenåldersboplatser kommer vi inte att
få gräva ut själva eftersom forskningssyfte måste finnas.
j) Marita: föreslår att vi ansöker om större bidrag från Varbergs Sparbank. Tidigare
3.000 kr. Beslutar att ansöka om 5.000 kr.
§ 10 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat
__________________________
Lars Arvidsson, ordförande

____________________________
Maud Enqvist, tillfällig sekreterare

