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  Utskriftsdatum 
    2004-06-04 
 
 
 
Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på  
Studiefrämjandet ,  Varberg ,  den 1/6  2004.  
 
Närvarande: 
 
Göran Bengtsson (Vbg) 
Göran Bengtsson (Ved)  
Marita Bengtsson 
Maud Enqvist 
Ove Johansson 
 
§ 1  
Göran Bengtsson (Ved) väljs till ordförande. Mötet öppnas av ordföranden. 
 
§ 2   
Till justeringsperson utses Göran Bengtsson (Vbg). 
 
§ 3   
Föregående protokoll. Kommentarer: 
3b) Göran (Ved) har pratat med Eva Rydberg som skall kolla upp vart 
inventeringsrapporten hamnat. 
3g) Medlemslista tas fram till nästa styrelsemöte. 
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§ 4  
Arkeologins dag 22 augusti 2004 vid båtmuseumet i Galtabäck. Göran, Göran, Bengt, 
m.fl. som vill, medverkar. Bedömer och visar föremål. 
 
§ 5  
Rapport från resan till Köpenhamn. Det var 16 medlemmar som följde med och det 
var en lyckad resa. De gjorde ett extra stopp på Sölleröds museum 
(stenåldersutgrävning från Vedbäck). Bussen kostade 7.400 kr + inträde 400 Dkr. 
 
§ 6  
Rapport från möte om utvärdering av naturdagen. Göran och Göran var där. De 
lovade att föreningen är med nästa år också. Studiefrämjandet vill gärna att man gör 
gemensamma program för punkter som riktar sig till allmänheten. 
 
§ 7  



Förslag till höstens program. Gunnar och Göran (Ved) gör programbladet. 
a) Förslag från Ove och Göran (Vbg) att resa till Danmark två dagar. Vi beslutar att 

ta resan nästa år då föreningen firar 10-års jubileum. Resan bör ändå börja 
planeras nu så att det är klart i november hur det blir. Det kan också vara bra att 
begära in offerter för att få bättre priser på buss osv. Göran (Ved) kan hjälpa till 
med planeringen, har kartor och broschyrer.  

b) Ove har pratat med Per Connelid om han kunde ha en särskild guidning vid 
utgrävningen i Gamla Köpstad för föreningen. Kombinera med föreläsning i 
båtmuseumets lokaler. Ove kontaktar honom igen för att bestämma tid och få 
rubrik på föreläsningen. 

c) Förslag på andra föreläsare: Lou Schmitt? Göran (Ved) kollar. Robert Hernek? 
Göran (Vbg) kollar. Reserv: Jan Nordblad (hällristningar, skålgropar). 

d) Grävning vid hålväg i Lingome i september t.ex.? Göran (Ved) kollar med Tore 
Artelius. 

e) Grävning med Per Connelid i Galtabäck? Han ska leta spår efter hamnen. Oklart 
om han fått pengar för det än. 

f) Förslag på vandring: Gunnar och  Britt-Marie visa fornvägar? Grotta i Derome 
som inte kom med pga älgjakt? Göran (Ved) kollar. Reserv: geologiexkursion 
med Christer (Johansson?) från Halmstads Geologiklubb. 

g) Lista över föreningens böcker ska med i utskicket av höstens program. 
h) Höstfest? t.ex. knytkalas hemma hos Anders Nylén? Göran (Vbg) kollar med 

Anders. 
 
§ 8  
Mötet avslutas. 
 
Justerat 
 
 
__________________________                ____________________________ 
Göran Bengtsson (Ved), ordförande Göran Bengtsson (Vbg) 


