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Protokoll
Utskriftsdatum
2008-04-10

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 1 april 2008
Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Marita Bengtsson
Britt-Marie Carlstedt
Gunnar Carlstedt
Maud Enqvist
Stig Jakobsson
Ove Johansson
Bengt Mellgren
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden.
§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Gunnar Carlstedt.
§ 3 Föregående protokoll
§ 4 Undersökning i Rolfstorp
Gunnar informerar om att markradarundersökning skall utföras i slutet av april. Beställning
enligt offert från GRADAR Geofysik undertecknades av ordförande + styrelseledamot
(Gunnar).
Innan undersökningen utförs måste ytan röjas på stubbar och gräs. Plankor behövs för att dra
upp utrustningen på. Kostnaden för undersökningen, 35.000 kr, delas lika mellan kyrkan och
hembygdsföreningen (avsatt 20.000 kr vardera).
§ 5 Grävning vid sjön Svarten
Gunnar informerar om att det blir en neolitisk-mesolitisk grävning på en åker vid sjön Svarten
och Magnus Svensson är grävledare. Ej registrerad som fornlämning. Föreningen lämnar ändå
in en ansökan till länsstyrelsen, Foghammar. Finns andra fornlämningar i närheten och det har
funnits kvarn vid bäcken intill åkern. Grävningen blir i september.
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§ 6 Foldern
Ett utkast är klart.
§ 7 Frågeenkäten
En frågeenkät gick ut med programbladet i år. Det kom in 17 svar. Göran tar hand om svaren
och går igenom dessa.
§ 8 Övriga frågor
a) Turistbyrån vill gärna ha våra skrifter till försäljning. Gunnar kan skriva ut. Marita kollar
och meddelar till Gunnar vilka de ska ha. Vi lägger i föreningens programblad +
inbetalningskort i skrifterna. Ta 60 kr styck. Görs under våren.
b) Vandringen den 14 september. Vi behöver en ersättare till Rolf. Ove kontaktar Göran
Åkesson.
c) Nyckeln till lokalerna överlämnas från sekreteraren till ordföranden som i fortsättningen
har den.
d) Ove och Stig har besökt Lunds Historiska museum och tittat på utställningen om Uppåkra.
Mycket intressant. Ny grävning där till våren. Är fler intresserade av att följa med dit då?
§ 9 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerat
_____________________________
Göran Bengtsson (Vbg), ordförande

______________________________
Gunnar Carlstedt

