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Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 5/10 2004.
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Ved)
Maud Enqvist
Bengt Mellgren

§ 1 Mötets öppnande
Bengt Mellgren väljs till ordförande. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Göran Bengtsson (Vbg).
§ 3 Föregående protokoll
Inga kommentarer.
§ 4 Förslag till vårens program
• Föreläsning av Lou Schmitt klart. Föreslår lördag 19/2 som dag.
• Grävning i Lingome. Syfte med grävningen måste tas fram av oss och lämnas till
Tore. Göran (Ved) tittar på det. Grävningsledare måste utses. Alternativt:
grävning vid rest sten som nästan rasar ner i ett litet grustag mellan Sällstorp och
Grimmared. Grävning i april-maj?. Sätta preliminärt datum i programmet och att
man anmäler sig till grävningsledaren.
• Ev. ha en förberedande grävkurs innan grävningen.
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Demonstration av Jarl-Eriks kastmaskin i april? Göran (Vbg) kontaktar honom.
Föreningens Vårfest på grillplats utanför Naturcentrum, Getterön. Föreslår
lördag 28/5. Det är gratis att vara där men man kan inte boka platsen. Anmäla sig
till festen 2 veckor innan. Gulasch gryta?
Danmarksresan 5-6 maj. Gör särskilt utskick om resmålen m.m. sen.
Naturdagen. Ev. blir den inte av. Har inget datum för den än. Även om den inte
blir av kan vi ha tjärbränning för föreningen. Göran (Ved) och hans bror har fällt
två lämpliga tallar för detta. Tar ca 2 timmar att göra tjäran.
Årsmötet. Har det den 9 mars. Förslag att Jarl-Erik visar lite av sina filmer från
grävningarna då. Göran (Vbg) kontaktar honom om detta.

§ 5 Övriga frågor
• Vi har fått två nya medlemmar.

•
•
•

Vi har fått brev från Länsmuséet i Varberg som undrar om föreningen vill
medverka i skolundervisning. Det är Åsa Axberg som frågar om detta. Vi funderar
ett tag till på detta.
Göran (Ved) har skaffat fyra gamla böcker till biblioteket. Sveriges bönder –
stenålder och fram till 1700-talet. Läsvärda enligt Göran.
Styrelsemöten 2005: 1/2, 5/4, 2/6?, 9/8, 4/10, 29/11. (kl. 18.30)

§ 6 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat
__________________________
Bengt Mellgren, ordförande

____________________________
Göran Bengtsson (Vbg)

