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VARBERGS FORNMINNESFÖRENING                Protokoll 
    Utskriftsdatum 
    2009-02-08 
 
 

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på 
Studiefrämjandet, Varberg, den 3 februari 2009 
 
Närvarande: 
Göran Bengtsson (Vbg) 
Maud Enqvist 
Stig Jakobsson 
Ove Johansson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordföranden. 
 
§ 2 Val av justeringsman 
Till justeringsman utses Stig Jakobsson. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Det är inga synpunkter på det. 
 
§ 4 Program för 2009 
a) Alla kvarstående frågor från förra styrelsemötet är klara.  
b) Vi beslutar att Ove och Göran (vbg) gör frallor till årsmötet och de föreläsningar som är på 
Folkets Hus i år.  
c) Bidrag till studiecirkeln är klart. 
 
§ 5 Sekreterare 
Maud informerar om att hon flyttar till Gislaved den 30/4 och kan därför inte fortsätta som 
sekreterare.  
 
§ 6 Inköp 
a) Vi beslutar att köpa böckerna ”Spillingskatten”, ”Offerfynd från Galstad” och 
”Vikingarna”, ca 900 kr totalt. 
b) Vi beslutar att använda ca 350 kr till present till markägaren som ställde upp och tömde 
jättegrytan åt oss. Göran ordnar presenten. 
c) Pengar ska också tas ut för inköp av blommor för avtackning av kassör och sekreterare på 
årsmötet. 
d) Stig pratar med Marita om uttag av pengar till inköpen + till handkassa. 
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§ 7 Övriga frågor 
a) Till nästa års program: Vi ska lägga inbetalningskort i alla program som läggs eller delas ut 
på olika ställen. Tänk på att beställa inbetalningskort i ett större antal och i god tid. 
Programförslag tas upp på styrelsemötet den 25/8. 
b) Ta med några ex. av rapporten från Rolfstorp till årsmötet. 
c) Hemsidan: vem kan ta över skötseln av denna? 
d) Arvoden och bilersättning etc. – hur ska vi göra med det? 
 
§ 8 Inköp grävutrustning 
Det finns tre siktar. Inventeringen av vilken grävutrustning vi har och att göra inventarielista 
flyttas fram.  
 
§ 9 Skriva rapport från grävningen vid Svarten 
Hur gör vi med rapporten? Frågan flyttas fram. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 
 
 
Justerat 
 
_____________________________  ______________________________ 
Göran Bengtsson (Vbg), ordförande  Stig Jakobsson 


