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VARBERGS FORNMINNESFÖRENING               Protokoll
Utskriftsdatum
2006-08-16

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 8 augusti 2006

Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi)
Marita Bengtsson
Gunnar Carlstedt
Britt Marie Carlstedt
Maud Enqvist
Allan Hydén
Stig Jakobsson
Ove Johansson
Anders Nylén

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2 Val av justeringsman och sekreterare
Till justeringsman utses Stig Jakobsson.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 4 Grävrapporter
Vid styrelsemötet den 4 april bestämdes att vi skulle skriva ut grävrapporter och att Gunnar
tar med datorn till nästa styrelsemöte. Denna punkt flyttas till nästa styrelsemöte.
Har våra egna grävrapporter lagts ut på hemsidan?

§ 5 Ordförande framöver
Allan aviserar att han inte tänker fortsätta som vice ordförande i föreningen och att föreningen
bör fundera på vem som kan bli ny vice ordförande. Anders meddelar att han har svårt att
komma på styrelsemötena p.g.a. sitt arbete.
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§ 6 Höstens program

- Resa Bohuslän söndagen den 10 september. Marita har undersökt vad det kostar att
hyra en minibuss: 1.680:- + bensinen. Samling vid Statoil Gunnestorp kl. 07.45. Ta
med matsäck för fika. Ca kl. 10 besök på Orust, hembygdsmuseum utanför Ellös,
därefter Huseby, Klev och dös i Tegneby. Ca kl. 13 Uddevalla museum där man kan
äta middag. Därefter skalbanksmuseet utanför Uddevalla. Resan sponsras av
föreningen.

- Grävning i Abild, lör-sön den 23-24 september? Göran (Vdi) kollar med Magnus
Svensson.

- Föreläsning om kvarnstenar onsdag den 11 oktober, Göran (Vdi). Allan kollar att
Hjärt- och lungsjukas lokal är ledig då.

- Vandring kvarnstenar söndag den 22 oktober, Göran (Vdi).
- Värö, skriva rapport. Kl. 18.30 i Studiefärmjandets lokal den 22 november och den 6

december. Gunnar ansvarar. Marita bokar lokal.
- Kurs om flinta, om bara spetsar, kärna, spån t.ex., kl. 18.30 onsdag den 8 november

och onsdag den 17 januari. Göran + Göran ansvarar. Marita bokar den stora lokalen på
Studiefrämjandet.

- Båtmuseet dag i galtabäck den 20 augusti. De som vill kommer. Böran (Vbg) och
Bengt tänker vara där.

Göran (Vdi) skriver ihop höstens program.

Vi hoppar över förslaget om föreläsning om kloster. Förslag till vårens program:
- Föreläsning om äldre stenålder, Lou Schmidt, Göran (Vdi) kollar.
- Föreläsning om vägar, i februari?
- Göran (Vbg) har filmer att visa.
- Göran (Vdi) föreslår inventering av tomtningar på Rödskär, finns ett 50-tal. Norra

Halland har inventerats ner till Balgö ungefär.

§ 7 Övriga frågor
a) Maud påminner om att vi bör kolla om det finns möjlighet att få bidrag från

Studiefrämjandet för en del av höstens aktiviteter. Maud kollar detta.

b) Finns det intresse för en gemensam, säker lokal för flintsamlingar? Ex.vis. med tanke på
Ivar Karlssons museum. Ska vi kontakta hembygdsföreningarna i socknarna eller
förbundet? Kan man få EU-stöd? Ola´s skulle kunna vara en permanent utställning på
Ringhals? Göran (Vbg) kollar med Ringhals. Bertil Ivarsson på Derome AB har visat
intresse för att föreningen skulle kunna ha en monter hos dem. Göran (Vbg) nämner att
det bildats en stiftelse för Folke Svenssons museum nu. Ivars samling kommer från
Himledalen, 6 socknar, och det är även många allmogeföremål i samlingen. Allan tycker
att en lämplig lokal kunde vara källaren på Ekekullens servicehus + utställningar på olika
ställen i bygden. Allan kan kontakta Ivars söner först och höra hur de tänkt med
samlingarna därefter kan vi ta upp det igen på ett styrelsemöte.

c) Anders nämner att det schaktades vid Dayco för 2-3 veckor sen. Såg mycket sot och flinta.
Området är inte undersökt.
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d) Göran (Vbg) informerar om att han och Bengt kontaktades av kommunen. I början av
sommaren visade de kommunalrådet Jana Nilsson, Kjell Jävemo, Sten Unosson (EU-stöd)
och någon mer Skatmossen, Jättegrytan, kvarnstenar och Skansen i Veddige. Kommunen
tyckte att det behövdes skyltar och broschyrer m.m. Göran har inte hört av dem sen dess.

e) Allan tar upp tidningsartikeln i Hallands Nyheter som gällde att föreningen fått avslag på
grävningen vid Rolfstorps kyrka. Allan informerar om att även Rolfstorps sockenråd
anslår 20.000 kr till grävningen. Allan undrar varför föreningen inte tog tillbaka ansökan.
Det blev olyckligt med tidningsskriverierna. Hur gör vi med tackbrevet? (vi har ännu inte
skickat iväg tackbrevet till hembygdsföreningen). Gunnar informerar om hur det gick till.
Bengt Nordquist stod som grävledare i ansökan. Foghammar meddelade att Bengt inte
fick vara grävledare bl.a. för att han inte är medeltidsarkeolog. Då kontaktades Pål
Nicklasson och Viktor Svedberg (UV-Väst) som är medeltidsarkeologer, runt den 20 juni.
Viktor ville prova georadar på detta objekt först innan man gick vidare så han tyckte att
man skulle avvakta den undersökningen. Georadarn var inte ledig förrän i augusti.
Foghammar visste om att vi kontaktat andra arkeologer och att det skulle dröja till hösten.
Foghammar avslog ansökan utan att kontakta Gunnar innan så vi fick aldrig chansen att ta
tillbaka ansökan. Hallands Nyheter var inte i kontakt med föreningen innan den första
artikeln skrevs. Gunnar och Göran (Vdi) kontaktade HN som sen skrev en ny artikel om
detta. Vi bestämmer att vi skickar tackbrev till vardera hembygdsföreningen och
sockenrådet. Vi skriver att platsen skall undersökas med georadar först och att vi därför
avvaktar med grävningen. Allan får se breven innan de skickas iväg.

§ 8 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Justerat

_____________________________ ______________________________
Anders Nylén, ordförande Stig Jakobsson


