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VARBERGS FORNMINNESFÖRENING

Protokoll
Utskriftsdatum
2007-12-16

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 27 november 2007
Närvarande:
Göran Bengtsson (vbg)
Marita Bengtsson
Maud Enqvist
Allan Hydén
Stig Jakobsson
Ove Johansson
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Stig Jakobsson.
§ 3 Föregående protokoll
Inga synpunkter. Bengt Bengtsson har kontaktat Bengt Nordquist om grävning vid Rolfstorps
kyrka och han är positiv till detta men inget är bestämt ännu. Jana har meddelat till Göran
(vdi) att det finns pengar till skyltarna.
§ 4 Program för 2008
a) Bifoga enkätundersökning till medlemmarna i programmet, fråga Göran (vdi) eller Gunnar
om de kan göra enkäten. Bifoga frankerat svarskuvert?
b) Föreläsning och vandring ihop med Veddige-Ås-Sällstorp Hembyggdförening. Göran (vbg)
föreläsa om stenålder. Sällstorpsgården betalar 1000 kr för föreläsningen + annons i HN.
Hembygdsföreningen kanske kan betala 1000 kr för vandringen? De avgör själva om de vill ta
inträde. Allan kollar upp om det finns kommunala bidrag till ideella föreningar + broschyr om
vad som gäller för arvoden vid föreläsningar. Särskilda regler för arvoden mellan föreningar?
Annars om det är mer än 100 kr skall sociala avgifter betalas, kontrolluppgift osv.
21/2 kl. 19.00 torsdag: föreläsning på Sällstorpsgården. Äldre stenålder i Halland.
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27/4 kl. 14.00 söndag: Arkeologisk vandring i Ås, bl.a. Skatmossen. Kan gärna ta med
föremål.
c) 18/5 söndag: Resa till Göteborg. Besöka Ostindiefararen, Kungälvs fästning, Ragnhilds
holme, Täljstensbrott i Fjärås. Samåka med egna bilar. Bestämma kostnaden innan så det står i
programmet.
d) Resa till Lund? Allan har undersökt möjligheterna. Historiska museet byggs om under
2008. Inte så många grävningar nu heller. Bättre att vänta med resa dit.
e) September ? Resa till Bohuslän, Tanumshede. Göran (vdi) kollar.
f) Föreläsning på Kultur Natt och Dag? (ristningarna i Apelviken t.ex.)
g) 12/8 kväll tisdag. Vandring Surtebys hålvägar (+ ev. titta på flintsamling i närheten?).
Gunnar ansvarar.
h) 22/1 tisdag kl. 18.30-20.30. Visning magasinet, Göran (vbg).
i) Hösten. Geologisk studiecirkel (2 träffar + vandring). Göran (vbg) kontaktar Bäckestam
som kan bergarter. Ove kontaktar Jörn Duerlund, Leif Carserud eller Göran Åkesson.
Vandring ex. 7/9, 14/9 eller 21/9 (söndagar).
j) Vandring i Rolfstorp till våren, neolitikum till järnåldern. Kombinera med föreläsning?
Gunnar tar fram förslag som Allan kan ta med till Rolfstorps hembygdsförening.
k) Utgrävningar i Veddige 2008 för väg 41. Vi kan skriva i programmet att vi försöker ordna
studiebesök där och att man får hålla utkik i dagboken HN eller Varbergsposten Händer i
veckan.
Styrelsemöten tisdagar kl. 18.30. Sprid ut datumen i programmet: 5/2, 1/4, 3/6, 5/8, 7/10,
25/11.
Årsmöte: 12/3 onsdag kl. 18.30.
Marita bokar lokalerna.
§ 6 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Justerat

_____________________________
Göran Bengtsson (vbg), ordförande

______________________________
Stig Jakobsson
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