VARBERGS FORNMINNESFÖRENING

Protokoll
Utskriftsdatum
2004-12-08

Sid 1(3)

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 7/12 2004 (mötet den 16/11 blev
inställt).
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Ved)
Marita Bengtsson
Britt-Marie Carlstedt
Gunnar Carlstedt
Maud Enqvist
Ove Johansson

§ 1 Mötets öppnande
Göran Bengtsson (Ved) väljs till ordförande. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Marita Bengtsson.
§ 3 Föregående protokoll
Styrelsemöte den 2/6 ändras till 31/5.
§ 4 Vårens program
• Föreläsning den 19/2 av Lou Schmitt klart. Göran (Ved) ansvarar.
• Grävning i Lingome. Syfte med grävningen måste tas fram av oss och lämnas till
Tore. Grävningsledare måste utses. Alternativt: grävning vid rest sten som nästan
rasar ner i ett litet grustag mellan Sällstorp och
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•
•
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•

Grimmared. Gunnar, Britt-Marie, Ove och de som kan åker ut och tittar på
platserna. Grävning den 18-19 juni. Gunnar ansvarar.
En förberedande grävkurs onsdag kväll den 23/3 i Studiefrämjandets lokaler.
Göran (Ved) ansvarar.
Det skall finnas en kryssruta på vårens program där de som är intresserade av att
vara med på grävningen kan anmäla sig. Ringa eller e-posta till Gunnar.
Demonstration av Jarl-Eriks kastmaskin söndag 17/4. Jarl-Erik ansvarar.
Föreningens Vårfest på grillplats utanför Naturcentrum, Getterön. Ändrar datum
till den 4/6 kl. 18. Dricka medtages av var och en. Vi ordnar mat till
självkostandspris. Anmäla sig till festen senast 2 veckor innan. Maud ansvarar.
Maud kollar upp om platsen brukar vara populär vid den tiden.
Danmarksresan. Ändrar datum till den 21-22 maj. Göran (Vbg) ansvarar. Resan
skall betalas in i förskott (obs. nytt bankgiro).

Naturdagen. Visa tjärbränning. Göran (Ved) och hans bror har fällt två lämpliga
tallar för detta. Tar ca 2 timmar att göra tjäran. Göran (Vbg) går på
Studiefrämjandets möte den 16/12 om naturdagen.
• Årsmöte den 9 mars i Folkets Hus. Jarl-Erik visar lite av sina filmer från
grävningarna då, max. 1 timme.
Marita bokar lokalerna för mötena.
•

Gunnar och Britt-Marie ordnar utskicket av vårens program. I utskicket bifogas
resprogram för Danmarksresan, listan över föreningens böcker och filmer samt
inbetalningskort för medlemsavgiften 2005.
Studiefrämjandet gör gemensamt program för perioden april-oktober 2005. De får
vårt program så får de själva plocka ut det som kan vara med.

§ 5 Byte av bank och val av firmatecknare
Marita informerar om att vi skall byta från Nordea till Varbergs Sparbank. Nytt
bankgiro m.m. kommer att kosta 200 kr för 2005 och därefter 600 kr per år.
Vi beslutar att välja Marita Bengtsson, 510721-4768, till firmatecknare.
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§ 6 Övriga frågor
Göran (Vbg) kommer att berätta och visa föremål på lektion i Bua skola i början på
nästa år.
§ 6 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat
__________________________
____________________________
Göran Bengtsson (Ved), ordförande Marita Bengtsson

