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Protokoll
Utskriftsdatum
2005-10-11

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 4 oktober 2005
Närvarande:
Bengt Bengtsson
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi), paragraf 1-4
Lena Bengtsson
Gunnar Carlstedt
Britt Marie Carlstedt
Maud Enqvist
Allan Hydén
Ove Johansson
Magnus Svensson
§ 1 Mötets öppnande
Möte öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Göran Bengtsson (Vbg)
§ 3 Föregående protokoll
Sammanträdet den 9 augusti blev inställt. Vi gick inte igenom protokollet från maj.
§ 4 Hemsida
Göran (Vdi) har gjort ett förslag till hemsida som visas. Vi är nöjda med layouten och
innehållet. Kostnaden för en se-domän är 12 kr/månad + 100 kr/år + startavgift 100 kr. Vi
beslutar att föreningen skall ha en hemsida och att Gunnar och Göran (Vdi) ansvarar för
skötseln.
§ 5 Grävningen i Rolfstorp
a) Skall vi gräva nästa år också? Gunnar berättar bl.a. att när de fyllde igen hålet senare så
hittade de en rad flata stenar i närheten. Vi beslutar att göra ytterligare utgrävning och att
Gunnar lämnar in ansökan. Lena Bjuggner kontaktas snarast för att höra hennes synpunkter
osv.
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b) Det blir en diskussion om vi skall göra mätning för att tidsbestämma murbruket. Det kostar
en hel del, 7-12.000 kr. Mäter med instrument (termoluminiscens) på plats + skickar in prov.
Provet får inte ha varit i kontakt med solljus. Magnus är tveksam och påpekar att
noggrannheten inte är så bra, +/- 400 år? Gunnar tror att det snarare är 50 år. Vi behöver kolla
upp mätmetoden först.
c) Gunnar berättar att fyndrapport skall skrivas. Profil och topografi m.m. skall beskrivas. Vi
tycker också att det skall göras ett informationsblad att ge till hembygdsföreningen och
kyrkan. Vi bestämmer att vi träffas i denna lokal den 15 november kl. 18.30.
§ 6 Grävningen i Abild m.m.
a) Magnus berättar att de fortsätter att gräva den 16 oktober. Samling kl. 10 vid Abilds kyrka.
Än så länge har inget framkommit som gör att de vet mer om högen. Det är ett jordblandat
röse + ev. stenpackning. Ev. finns det ytterligare en till hög. Efter detta grävtillfälle avslutas
grävningen i Abiuld. Foton kan läggas ut på hemsidan.
b) Frågan kom upp om att det vore bra om någon kunde vara ansvarig för fotografering vid
våra aktiviteter. Vi beslutade att vid grävningar är grävningsledaren ansvarig men kan
delegera till någon att sköta fotograferingen.
c) Magnus berättar att andra aktuella områden som det kan bli ansökningar om sen är i
Skönevad eller Svartrå (rösen).
§ 7 Karteringen i Värö
Gunnar berättar att vid karteringen kommande helg är målsättningen att vi ska ha mätt upp
allt. Det kan sammanställas i början på nästa år.
§ 7 Övriga frågor
Lena berättar om ett ärende där hon skall yttra sig. Det planeras att göra en våtmark vid
Ramsjö mosse.
§ 8 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat

_____________________________
Allan Hydén, ordförande

______________________________
Göran Bengtsson (Vbg)

