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  Utskriftsdatum 
    2004-02-09 
 
 
 
Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på Studiefrämjandet, 
Varberg, den 3/2 2004. 
 
Närvarande: 
 
Göran Bengtsson (Ved) 
Marita Bengtsson 
Göran Bengtsson (Vbg) 
Britt-Marie Carlstedt 
Gunnar Carlstedt 
Maud Enqvist 
Bengt Mellgren 
Anders Nylén 
 
§ 1   Mötets öppnande 
Mötet öppnas av vice ordförande Anders Nylén. 
 
§ 2   Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 3   Val av justeringsperson 
Till justeringsperson utses Marita Bengtsson. 
 
§ 4   Genomgång av föregående styrelsemötes protokoll 
Det var inga synpunkter på protokollet.  
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§ 5   Valberedningen meddelar att det ej  går att få  tillräckligt många 
som kandiderar till styrelsen .  
Vi går igenom vilka personer som avgår och vilka av de närvarande som vill 
fortsätta. 
 
§ 6  Vice ordförandens synpunkter på  föreningens verksamhet 
Anders frågar hur det står till med styrelsen, närvaro osv. De övriga informerade om 
detta. 
 
§ 7  Förslag från flera medlemmar till styrelsen att föreningen skall 
upphöra med sin verksamhet 
Frågan tas upp på årsmötet. 
 
§ 8  Övriga frågor 



a) Vårens program. Gunnar går igenom det han skrivit ihop hittills. Britt-Marie, 
Gunnar, Marita och Göran ordnar utskicket under helgen. Kommer till 
medlemmarna den 11/2 då. 

b) Naturdagen. Möte i morgon med olika medverkande om förberedelser. Göran 
(Ved) tänker gå och undrar om någon mer vill följa med. 

c) Anders undrar om länsstyrelsen hört av sig om sållningen på Breared. Materialet 
finns hos Anders. Bestämdes att en kort rapport om detta skrivs ihop till 
Marianne, lst. Klar innan midsommar. 

d) Marita: Verksamhetsberättelse 2003? Maud har skrivit ihop ett utkast. Vi gick 
igenom detta. Maud ändrar och skickar det till Gunnar och Göran som skriver ut 
det. Ekonomi: Marita berättar att hon väntar på postgirot och inte är klar med 
räkenskaperna ännu. Marita beställer kaffe och frallor av Folkets Hus till 
årsmötet.  

e) UtbildningsInfo från Studiefrämjandet. Läggs till handlingarna. 
 
§ 9   Styrelsebeslut angående föreningens verksamhet 
Styrelsen kan inte besluta om detta utan det tas upp på årsmötet. 
 
§ 10  Vice ordförande vikarierar på  ordförandeposten tills  ny ordförande 
är vald eller föreningen avvecklad 
Det tas upp på årsmötet. 
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§ 11   Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 
 
 
Justerat 
 
 
__________________________         ____________________________ 
Anders Nylén, vice ordförande Marita Bengtsson, kassör 


