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Protokoll
Utskriftsdatum
2005-04-13

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 5 april 2005
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi)
Marita Bengtsson
Maud Enqvist
Allan Hydén
Ove Johansson
Anders Nylén
§ 1 Mötets öppnande
Möte öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Göran Bengtsson (Vbg)
§ 3 Föregående protokoll
Det var inga synpunkter på föregående protokoll
§ 4 Danmarksresan
Marita informerar om att det är 9 anmälda hittills. Vi beslutar att skicka ut en påminnelse om
resan med sista datum för anmälan. Bifoga medlemslistan och information om att man kan
meddela intresse för att vara med på grävningar till Göran Bengtsson (Vbg). Bifoga även
information om planerade grävningar den närmaste tiden (Rolfstorp och Abild). Marita ordnar
utskicket.
§ 5 Planerade grävningar, lägesrapport
a) Rolfstorp: Vid grävkursen bestämdes att grävning görs den 30/4-1/5. Allan delar ut kopior
av dokument från 1923 som Maria Ottensten tagit fram. Göran Bengtsson (Vdi) kontaktar
Kristina Rosén för att höra om hon kan tänka sig att bli grävledare för projektet.
Vi beslutade att börja med två tvärsnitt. Allan kontaktar Gunnar Carlstedt för att skriva något
om detta till länsstyrelsen och markägaren som är kyrkan.
b) Abild (järnåldersgravfält): Det blir eventuellt någonting den 28 maj då arkeologen Magnus
Svensson skall mäta in objektet. Ove Johansson är kontaktperson.
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§ 6 Kartläggning av område i Lingome
Det kom 12 personer på rundturen den 3 april. Nytt besök blir den 17/4. Då skall vi ha med
oss jordspjut och käppar att sätta ut på de gravar man hittar så att Gunnar kan mäta in dessa
till kartan som skall göras över området. Anders målar våra gamla käppar vita. Ove tar med
jordspjut. Vad skall det norra området kallas – Åsen?
§ 7 Övriga frågor
a) Göran Bengtsson (Vbg) kontaktar Jarl-Erik för att höra om vi ska ordna någon ersättare
som visar kastmaskinen.
b) Vilka är med på naturdagen den 8/5? Göran, Göran, Jonny, Bengt m.fl. kommer nog.
§ 8 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat

_____________________________
Anders Nylén, ordf

______________________________
Göran Bengtsson (Vbg)

