
 
 
VARBERGS FORNMINNESFÖRENING  Protokoll               Sid 1(3) 

  Utskriftsdatum 
    2005-03-01 
 
 
 
Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på  
Studiefrämjandet ,  Varberg ,  den 1/2  2005.  
 
Närvarande: 
 
Göran Bengtsson (Ved)  
Britt-Marie Carlstedt 
Gunnar Carlstedt 
Maud Enqvist 
Bengt Mellgren 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Gunnar Carlstedt väljs till ordförande. Mötet öppnas av ordföranden. 
 
§ 2  Val av justeringsman 
Till justeringsman utses Britt-Marie Carlstedt. 
 
§ 3  Föregående protokoll 
• Föreläsning den 19/2 av Lou Schmitt är inställd. Blir istället den 16/4 av Karl-

Göran Sjöberg (ev. om Messolitikum-Neolitikum). 
• 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 Grimmared.  
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Gunnar, Britt-Marie, Ove och Göran (Vbg) har varit ute och tittat på platserna. Ev. 
ta stenen vid Grimmared till hösten? Kan ta 4 månader att få tillståndet.  
 
Lingome: Där finns tre bronsåldershögar, gravfält med resta stenar, flinta i grusgrop 
m.fl. ställen, fornväg från Värö kommer ut där och går genom hög. Styrelsen 
beslutar att först kartlägga hela området inkl. Olas under detta året för att komma 
fram till syfte – allt kanske hänger ihop?. Per Persson har forskningsintresse där och 
kan bli grävningsledare i så fall.  
• Demonstration av Jarl-Eriks kastmaskin söndag 17/4. Jarl-Erik ansvarar. Ändra 

datum till 24/4? 
 
§ 4  Vårens program 
Vi lägger till Vandring i Lingome söndag den 3 april. Utgår från ICA Väröbacka kl. 
10.30. Samling på Kvantums parkering kl. 10:15 för samåkning. Kaffe medtages. 
Oömma kläder. 
 



Studiefrämjandet gör gemensamt program för perioden april-oktober 2005. Britt-
Marie ser till att de får vårt program så får de själva plocka ut det som kan vara med. 
 
§ 5  Årsmötet 
Verksamhetsberättelsen skriver Göran (Ved) 
Ekonomisk redovisning skriver Marita 
Dagordning skriver Göran (Ved) + skickar kopia till Maud. 
10-årsjubileum – Göran (ved) gör skriftlig tillbakablick (potpurri) 
 
§ 6  Danmarksresan 
Gör ev. separat utskick, senast 12/2. Vårens program skickas ut 4/2. 
 
§ 7  Övriga frågor 
Göran (Ved) har e-postat uppgifter om ca hälften av kvarnstenarna (ca 300 st) till 
Riksantikvarien. Redovisar koordinater för platsen, beskriver stenens form, terräng 
m.m. + bild. Uppgifterna finns på www.form2.se/vff_reg/danskestenar.html 
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§ 8  Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 
 
Justerat 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Gunnar Carlstedt, ordförande  Britt-Marie Carlstedt 


