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Protokoll
Utskriftsdatum
2006-03-13

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 8 februari 2006
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi)
Marita Bengtsson
Lena Berglund
Gunnar Carlstedt
Britt Marie Carlstedt
Maud Enqvist
Allan Hydén (från § 3)
Stig Jakobsson
Magnus Svensson
Före styrelsemötet informerade Carina Wessberg, Studiefrämjandet, om deras verksamhet.
§ 1 Mötets öppnande
Gunnar väljs till ordförande. Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Marita Bengtsson.
§ 3 Föregående protokoll
Gunnar går igenom läget för det som togs upp sist.
a) Böttekärr
Gruppen som skriver har som mål att vara klara med förslag till slutrapport den 1 mars.
b) Grävning i Rolfstorp. Det blir inte Lena Bjuggner som grävledare. Gunnar har skickat in
ansökan till länsstyrelsen ändå. Syfte är att fastställa storleken på anläggningen, bl.a. med
hjälp av metalldetektor.
Magnus tror att Marianne (lst) vill ha rapporten från grävningen innan ansökan prövas.
Grävningen skulle kunna kopplas till Bockstensprojektet som pågår (Rolfstorps socken
och samma tidsperiod gemensamt). En medeltidsarkeolog som kunde vara lämplig
grävledare är ev. Anders Håkansson.
Gunnar skickar information om grävningen till kyrkan i februari.
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Rolfstorps hembygdsförening har årsmöte i mars och då tas frågan upp om att avsätta
pengar till detta projektet.
c) Vårens program.
Föreläsare blir Per Persson. Ämne: Neolitiska hyddor i sydöstra Norge, kan koppla det
ned till Skåne.
§ 4Årsmötet
Marita skriver den ekonomiska årsberättelsen.
Göran (Vdi) skriver verksamhetsberättelsen.
Marita gör frallor. Köper kaffe från Folkets Hus.
Ska vi ha filmvisning? Ta med en bunt filmer i fall det blir tid över till filmvisning.
§ 5 Övriga frågor
a) Ove frågar om vi ska införskaffa grävningsrapporter från trakten till biblioteket. Gunnar
svarar att rapporterna bara finns på nätet nu och kan skrivas ut. Lämpligt geografiskt
område är Kungsbacka – Varberg – Falkenberg. Inte ta industrigrävningarna. Vi beslutar
att ta med datorn till nästa möte och då välja ut vilka rapporter som skall skrivas ut.
b) Britt-Marie och Gunnar har varit på Hallands länsmuseum i Halmstad och gått igenom
alla förhistoriska registreringar, ca 4 000 st. Fynd från grävningar ligger i inlämnade
påsar. Fynden har inte registrerats. De tänker göra GIS-karta över alla fornminnen i
Halland.
c) Ove frågar om vi borde avsätta en fast summa pengar för inköp till biblioteket. Vi beslutar
att inköpen bestäms när vi ser intressant bok.
d) Allan berömmer Göran för hemsidan och hoppas att vi får fler medlemmar med hjälp av
den. Allan tycker att vi borde sprida information om föreningen mer aktivt. T.ex. genom
att skicka information till hembygdsföreningarna, skolor. Vi skulle kunna skriva en artikel
och skicka till Varbergsposten. Vi beslutar att fundera på förslag till hur en presentation av
föreningen skulle kunna se ut och tar upp det på nästa styrelsemöte 4/4.
e) Allan informerar om att det går att köpa frimärken till rabatterat pris.
f) Vi frågar om någon i styrelsen vill gå på Studiefrämjandets ledarskapsutbildning, steg 1,
den 6 och 11 mars. Det är ingen som vill gå. Några i styrelsen har gått utbildningen
tidigare och skulle kunna vara cirkelledare.
§ 6 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat

_____________________________
Gunnar Carlstedt, ordförande

______________________________
Marita Bengtsson

