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Protokoll
Utskriftsdatum
2005-11-30

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 29 november 2005
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi)
Marita Bengtsson
Gunnar Carlstedt
Britt Marie Carlstedt
Maud Enqvist
§ 1 Mötets öppnande
Göran (Vdi) väljs till ordförande. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Göran Bengtsson (Vbg).
§ 3 Föregående protokoll
Ändrade Lenas efternamn.
§ 4 Slutrapport Böttekärr
Slutrapporten måste skrivas snarast. Inledning, fornlämningsmiljö, grävbeskrivning, fyndlista,
kartor, tolkning m.m. skall skrivas. Detta delas upp mellan Gunnar, Britt-Marie och Göran
(Vdi) som skriver råtext. Förslag till rapport tas sen upp på styrelsemöte.
§ 5 Grävningen i Rolfstorp
a) Gunnar kontaktar Lena Bjuggner för att kunna skriva ansökan till länsstyrelsen om
grävning nästa år.
b) Göran (Vdi) skickar kort beskrivning om den utförda grävningen till kyrkan.
c) Gunnar har fått uppgift om att noggrannheten vid mätning av ålder på murbruket är 2-5%.
Vi behöver bidrag till kostnaden för analysen. Detta tas upp på nästa styrelsemöte.
d) Grävrapport skall skrivas. Vi tar upp detta på nästa styrelsemöte.
§ 6 Vårens program
Följande förslag på aktiviteter m.m. togs fram.
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Styrelsemöten på tisdagar kl. 18.30 följande datum: 7/2, 4/4, 6/6, 8/8, 3/10, 28/11.
Årsmöte: onsdag 15/3.
Föreläsning preliminärt lördag 18/2. Göran (Vbg) kontaktar Nordqvist.
Vandring i Svartrå söndag 23/4. Gunnar håller i vandringen.
Grävning i Svartrå preliminärt 6-7/5 alt. 13-14/5 (lör-sön), Magnus Svensson.
Grävning i Rolfstorp preliminärt 17-18/6 (lör-sön), Gunnar.
Naturdag ev. 7/5
Resa till Gällinge, Äskhult och Edared 21/5. Göran och Göran planerar. Vi åker i egna
bilar. Anmäla deltagande senast 14/5.
Programmet skall skickas ut senast 15/1. Bifoga information om nya böcker samt
medlemslistan.
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 7 Hemsidan
Texter saknas till en del av bilderna. Alla är välkomna att bidra med bildtexter.
Förslag att vi skall lägga in fakta om tidsaxlar m.m. någonstans på hemsidan.
§ 8 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat

_____________________________
Göran Bengtsson (vdi), ordförande

______________________________
Göran Bengtsson (Vbg)

