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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Maj Rybergs bostad, Varberg, den 6 augusti  1997. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson
Mikael Byström
Mariann Nyqvist
Maj Ryberg
Karin Ullberg-Loh

§ 1  Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson. 

§ 2   Dagordningen
Daordningen godkändes.

§ 3   Val av två justerare
Till justerare valdes Karin Ullberg-Loh och Maj Ryberg.    

§ 4   Upptäckt av gravfält
Göran informerade om omplockade rösen i Norra Näs nära Ny Varberg. I samband med en besiktning av 
området, som nyligen har röjts från växtlighet, upptäcktes ett stort antal stensättningar. Göran kommer 
att ta kontakt med länsstyrelsen för information om skadegörelsen och de framkomna gravarna. 

§ 5   Inköp av mätinstrument
Göran skall begära offert på en GPS-apparat för att kunna göra tidsbesparande inventeringar genom 
inmätningar med hjälp av teknisk apparatur. Styrelsen skall söka pengar från fonder för att bekosta ett 
sådant inköp.  
 
§ 6   Medlemsinformation
Maj efterlyste bättre information om föreningens kurser till anmälda deltagare. Styrelsen diskuterade 
frågan och menade att informationen skall förbättras. Mikael meddelade att han med anledning av detta 
skall ringa runt och informera om helgens grävningar. 

§ 7   Höstens program
Mariann meddelade att Stina Andersson skall komma och föreläsa om ”vård av kulturlandskapet” den 4/10 
kl 14.00 och Bengt Nordqvist  om ”renjägare i Halland” den 26/11 kl 18.30  samt Bengt Bengtsson skall hålla 
i en forntidspromenad den 25/10 i Veddigeområdet. Maj föreslog att föreningen söker bidrag från Hallands 
bildningsförbund för att få bidrag till föreläsningsverksamheten. Mariann påtog sig uppgiften att ta kon-
takt med förbundet.
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Karin meddelade att hon har anmält till Studiefrämjandet att en keramikkurs i föreningens regi skall hållas 
maj-juni -98.
Karin framförde ett förslag från Britt-Marie,  som önskar att föreningen fortsätter med föreläsningsserier. 
Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till våren, eftersom hösten är inbokad med olika aktiviteter. 

§ 8   Medlemsmöten under hösten 1997
Styrelsen beslutade att höstens medlemsmöten skall äga rum 20 augusti, 15 oktober och 10 december (jul-
fest) kl 18.30.    

§ 9  Övriga frågor 
Mötet beslutade att skjuta upp den planerade kulturlandskapskursen till våren. Göran meddelade att en ar-
keologidag kommer att äga rum den 31/8 i Tranemo vid “järnframställningsplatsen”. Samåkning av intres-
serade deltagare sker från Kvantums parkering kl 09.00.  Ett förberedande kursmöte med järnintresserade 
bestämdes att äga rum den 3 september kl 18.30 i Studiefrämjandets lokal. 

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat

Maj Ryberg    Karin Ullberg-Loh


