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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Maj Rybergs bostad, Varberg, den 1 december  1997. 

Närvarande medlemmar: 
Ingela Andersson, adjungerad
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Mariann Nyqvist
Maj Ryberg

§ 1  Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson. 

§ 2   Dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet.

§ 3   Val av två justerare
Ingela Andersson och Maj Ryberg valdes att justera protokollet.    

§ 4   Julfest 10 december
Julfesten och -maten diskuterades.

§ 5   Vårprogrammet
Vårens planerade program diskuterades. En föreläsning är planerad i februari med Gisela Ängeby. Mötet 
beslöt att föreningen skall ta kontakt med kommunen för att höra efter om en ev kommungeolog kan 
föreläsa för föreningen. Information lämnades om planerad inventeringskurs under ledning av Lena Berg-
lund. En forntidspromenad vid Grimmareds gravfält är planerad till  maj månad. Datum för sommarfesten 
skall bestämmas vid samkvämet den 10 december.     

§ 6   Medlemsavgift -98
Den av årsmötet beslutade höjningen av medlemsavgiften fr o m januari -98 diskuterades. Styrelsen be-
farade att höjningen med 25 kronor för enskild medlem kan leda till minskat medlemsantal p g a allmänt 
ansträngd  privatekonomi. Styrelsen beslutade att ta upp frågan ånyo vid samkvämet den 10 december för 
diskussion.

§ 7   Rapport från kassören
Marita meddelade att föreningens behållning idag är 533,- på kontot och 700,- i kassan. Styrelsen föreslog 
att föreningen skall börja att ta ut avgift från deltagare vid forntidspromer. Beroende på beslut i frågan 
enligt  § 6 föreslog styrelsen följande 
 -  vid en höjning  av avgiften:  10,- av icke medlemmar och 5,- av 
medlemmar 
-  vid en bibehållen  avgift 20,- av icke medlemmar och 10,- av medlemmar.  Beslut skall fattas vid kom-
mande årsmöte.
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§ 8   Årsmöte 1998
Styrelsen beslutade att 1998 års årsmöte skall äga rum torsdagen den 5 mars 
kl 18.30 i studiefrämjandets lokaler.    

§ 9   Styrelsemöten 1998 
Styrelsen beslutade att hålla sina möten 1:a måndagen varje jämn månad. Mötesdagarna blir 2 febr, 6 april, 
8 juni, 10 aug, 5 okt och 7 dec. 

§ 10  Styrelsens sammansättning
Maj föreslog att antalet ledamöter i styrelsen minskas till  7 ordinarie  och 3 suppleanter.  Styrelsen beslu-
tade att frågan tas upp på årsmötet för beslut. 

§ 11  Övriga frågor 
Maj föreslog att föreningen skall tillämpa “roterande” verksamhet, vilket skulle innebära föreläsningar och 
dylikt i olika kommundelar istället för centralt i Varberg.
   
Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat

Ingela Andersson                                      Maj Ryberg


