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Protokoll
Utskriftsdatum
2006-08-15

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 13 juni 2006
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi)
Marita Bengtsson
Allan Hydén
Stig Jakobsson
Ove Johansson
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman och sekreterare
Till justeringsman utses Göran (Vbg). Marita utses till sekreterare.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 4 Grävningen i Rolfstorp
Gunnar har försökt få tag på grävledare men ej lyckats än. Han har talat om för Göran (Vdi)
att Viktor Svedberg och Marianne Foghammar ev. ska Geo-undersöka flera platser i Varbergs
kommun – då ev. Rolfstorp också. Så länge detta är oklart blir det ingen grävning för
föreningen.
Det bestämdes att skicka ett tack till Rolfstorps hembygdsförening och berätta vad som är
tänkt att göra för pengarna samt att det ev. blir en geoundersökning. Göran (Vdi) och Gunnar
ska göra detta så snart som möjligt.
§5 Fortsatt grävning i Abild?
Vi ska höra med Magnus om när, var och hur ev. grävning blir.
§6 Utflykten i maj
Göran (Vdi) berättar om utflykten i maj. Bilder finns på nätet. Få deltagare (8 st.?).
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§ 5 Höstens program
- Ove tycker att vi ska ha ev. samarbete med Veddige-Ås-Sällstorps hembygdsförening.
Eftersom deras program täcker hela 2006 så kan det bli aktuellt inför nästa år.
- Göran (Vdi) kan ha en föreläsning om kvarnstenar och en vandring senare.
- Vandring med kvartärgeolog som berättar?
- Resa Bohuslän. 2 museer: Skalbanksmuseum och Uddevalla museum + ristningar.
Göran (Vbg) kollar öppettider samt guidekostnad. Marita kollar med Heimroths vad
en endagsuthyrning kostar.
- Grävning i Abild? Göran (Vdi) mailar frågan till Magnus.
- Allan kollar vilken vardagskväll som passar för föreläsning i Hjärt- och lungsjukas
lokal. Vardagar bättre än lördagar? För få deltagare lördagar.
- Jönköping har ett fint museum, likaså Växjö.
Göran (Vdi) gör stolpar för höstens program.
§ 8 Övriga frågor
a) Allan tycker att Ivar Karlssons museum borde bevaras.
b) Allan har varit och besökt Valinge gård, som har fin trädgård och är kulturminnesmärkt,
och Asta Karlssons trädgård i Nössling. Värt att se.
c) Ny folder med presentation av föreningen. Bestämdes att vi ska försöka få färdigt en
sådan innan årsmötet.
d) Galtabäcks båtmusum den 20 augusti. Föreningen ev. delta, vem?
§ 9 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat

_____________________________
Allan Hydén, ordförande

______________________________
Göran Bengtsson (Vbg)

