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Protokoll
Utskriftsdatum
2007-10-10

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 3 oktober 2007
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi)
Britt Marie Carlstedt
Gunnar Carlstedt
Maud Enqvist
Allan Hydén
Stig Jakobsson
Ove Johansson
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Göran Bengtsson (Vdi).
§ 3 Föregående protokoll
Styrelsemötet den 7 augusti ställdes in (för få som kom). Föregående möte var den 19 juni
och då var det inga punkter på dagordningen. Närvarande var Göran Bengtsson (Vbg), Göran
Bengtsson (Vdi), Marita Bengtsson, Britt Marie Carlstedt, Gunnar Carlstedt, Stig Jakobsson
och Ove Johansson.
§ 4 Höstens arbete
a) Föreläsning den 31/10. Medeltidsföreningen vill ta inträde då. Göran (vdi) ska ordna med
annons.
b) Göran (vdi) informerade om undersökningen av hällristningen i Apelviken den 29/9. De
röjde fram 6 m2 yta av hällen men hittade inga fler ristningar. Ska frottera och kalkera av
ristningen. Den har slitits ned mycket sen den hittades! Röjde så att stigen kan gå vid sidan av
ristningen. Ska skriva rapport på det som gjordes. Skålgropar runt om + en gravhög som ev.
inte noterats tidigare.
c) Göran (vdi) har gjort databas så att Marianne kan lägga upp inventeringen av skålgropar
där. Det är nu ca 200 gropar på ett 30-tal lokaler som inventerats. Föreningen har köpt in
frottagepapper, plastfilm och tuschpennor.
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§ 5 Grävningen vid Rolfstorps kyrka
Allan har följande frågor:
Hur är det med utgifter? Gunnar: har fått betalt för tryckkostnaden för broschyrerna.
Hur går det med tackbrevet? Ska sockenrådet reservera pengarna för 2008?
Vår målsättning är att driva projektet vidare. Vi bifogar tackbrevet när Allan framför detta till
sockenrådet. Göran (Vbg) kontaktar Bengt Nordquist.
§ 6 Program för 2008
Olika förslag som diskuterades:
a) Bifoga enkätundersökning till medlemmarna i programmet. Bifoga frankerat svarskuvert?
b) Foldern om föreningen inte gjord än. Lägga i inbetalningskort. Ha med foldern att dela ut
på föreläsningar och vandringar.
c) Veddige-Ås-Sällstorp Hembygdsförening vill gärna ha samarbete med oss. Ove håller
kontakt med föreningen för att planera ev. gemensamma vandringar. Ove kan även höra med
övriga hembygdsföreningar om det finns intresse.
d) Resa? I år var det fyra på resan till Skåne och sju som följde med på resan till Småland.
Förslag att besöka Ostindiefararen, Kungälvs fästning, Ragnhilds holme, Täljstensbrott i
Fjärås. Göra resa ihop med medeltidssällskapet? Göran (vdi) pratar med ordföranden i den
föreningen.
Resa till Lund? Se någon pågående utgrävning där? Allan undersöker möjligheterna.
e) Föreläsning på Kultur Natt och Dag? (ristningarna i Apelviken t.ex.). Höra med Kultur- och
fritidsförvaltningen?
f) Surtebys hålvägar, kan ha vandring en kväll på sommaren. + ev. titta på flintsamling i
närheten?
g) Visning magasinet, Göran (Vbg)?
h) Geologisk vandring?
i) Vandring i Rolfstorp till våren, neolitikum till järnåldern. Kombinera med föreläsning?
Gunnar tar fram förslag som Allan kan ta med till Rolfstorps hembygdsförening. Folk kan ta
med föremål till vandringarna.
§ 5 Övriga frågor
a) Föreslaget att ha möten kl. 19 nästa år. Beslutade att behålla tiden 18.30.
b) Hur går det med skyltarna? Göran (vdi): inget nytt.
c) Dagboken i HN kommer in samma dag som föreläsning etc är. Beslutade att använda
Varbergsposten i stället som kommer på onsdagar.
§ 6 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat
_____________________________
Göran Bengtsson (Vbg), ordförande

______________________________
Göran Bengtsson (Vdi)

