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VARBERGS FORNMINNESFÖRENING                Protokoll 
    Utskriftsdatum 
    2005-06-09 
 
 

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på 
Studiefrämjandet, Varberg, den 31 maj 2005 
 
Närvarande: 
Göran Bengtsson (Vbg) 
Göran Bengtsson (Vdi) 
Maud Enqvist 
Allan Hydén 
Ove Johansson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Möte öppnas av ordföranden. 
 
§ 2 Val av justeringsman 
Till justeringsman utses Göran Bengtsson (Vdi) 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Det var inga synpunkter på föregående protokoll 
 
§ 4 Planerade grävningar, lägesrapport 
Rolfstorp: Göran (Vdi) har pratat med Kristina Rosén. Hon är medeltidsarkeolog på UV Väst. 
Hon har möjlighet att vara grävledare tidigast i slutet av augusti. Kan hembygdsföreningen 
bidra ekonomiskt om det krävs konservering av mur t.ex.? Vi får inte glömma att tänka på att 
det går att söka EU-bidrag om det blir något större av detta sen. 
 
§ 5 Information från föreningens aktiviteter i maj 
Jarl-Erik demonstrerade kastmaskinen. Ove var där och det var ytterligare fem åskådare. 
Kastmaskinen är byggd i ungefär 1/3 av full skala. Kastade vattenfyllda plastflaskor. 
Göran (Vdi) gjorde tjärbränning på naturdagen och det gick bra.  
Grävning i Abild, Ove och Göran (Vbg): hittade lerskärvor och ev. stensättning bl.a.. 
 
§ 6 Förslag till höstens program 
Följande förslag togs fram under mötet: 

• Vandring: Visa skålgropar i Breared, rösen i Kåsa, ristningar i Apelviken. Tisdag den 
23 augusti kl. 18.30. Samling på parkeringen vid koloniområdet vid Sörserondellen. 
Göran (Vdi) ansvarar för vandringen. 
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• Grävning: Rolfstorp lördag, söndag 3-4 september. 
• Grävning: Abild, Göran (Vdi) kontaktar Svensson angående tider för grävning. 
• Värö: fortsatt kartering. Lördag, söndag 17-18 september. Samling kl. 10 vid 

Zachrissons Livs. 
• Besök: Folkes stenmuseum i Falkenberg. Tisdag 27 september. Samåkning från 

Kvantums parkering kl. 18.30. Ove kontaktar ägaren. 
• Föreläsning: Gunnar Carlstedt kanske kan föreläsa om fornvägarna. Söndag 13 

november kl. 14. Göran (Vdi) pratar med Gunnar om detta. Allan kan ordna lokalen. 
Hjärt- och Lungsjukas förening har en källarlokal på Eskilsgatan 8 A som vi kan låna. 
Maud undersöker vad det kostar på IOGT-NTO:s lokal. 

• Arekologidagen den 21 augusti. Göran (Vbg) anmäler oss. Ha samma program som 
förra gången. Vi kan kanske ha en miniutställning i en låda med pexiglas? 

• Vandring, besök Folkes stenmuseum och föreläsningen: Göran (Vbg) ser till att det 
kommer med i Dagboken i HN (+ Varbergsposten?). 

• Bifoga medlemslistan (namn, ort, telefonnummer) 
• Ha med namn och telefonnummer till oss i styrelsen?. 
 

Tips till nästa Naturdag: Något för barnen: en låda med jord där de kan gräva fram föremål. 
 
§ 7 Övriga frågor 
a) Göran (Vdi) meddelar att en ny medlem har kommit med i föreningen. 
b) Vi beslutar att föreningen inte skall annonsera, ge blommor eller annat vid födelsedagar 
eller bortgång. 
c) Det är 8 anmälda till festen på lördag. Vi beslutar att festen blir av trots få anmälda. Göran 
(Vdi) ordnar med maten. 
d) Maud visar digitala kartor m.m. som kommunen har tillgång till. Flygbilder över hela 
kommunen bl.a. 
 
§ 8 Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 
 
 
Justerat 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Allan Hydén, ordförande   Göran Bengtsson (Vdi) 
 


