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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Maj Rybergs bostad, Varberg, den 2 februari 1998.
Närvarande medlemmar:
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Susanne Ekelund-Ståhlberg
Mariann Nyqvist
Maj Ryberg
Per Starefors
Karin Ullberg-Loh
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson.
§ 2 Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av två justerare
Till justerare valdes Susanne Ekelund-Ståhlberg och Karin Ullberg-Loh.
§ 4 Årsmötet
Mötet diskuterade det kommande årsmötet och beslutade att erbjuda medlemmarna kaﬀe och ostfrallor
vid mötet. Förslag framkom att ﬂytta platsen för årsmötet till Varbergs museums magasin ”Bolmen”. Karin skall höra efter om Museichef Thomas Thiemé har möjlighet att hålla ett föredrag om ”Galtabäcksbåten” vid årsmötet. Vid mötet kommer också Karin att berätta om Ny Varbergsprojektet för medlemmarna.
I övrigt meddelade Karin att fondmedel kommer att sökas till ”Ny Varbergsprojektet”. Vidare kommer Karin att bjuda in Bo och Irma Nilsson, som är ägare till Lindhovs gård vid Ny Varberg, till årsmötet. Mötet
beslutade också att skicka ut ett nytt programblad
p g a vissa gjorda korrigeringar .
Mötet beslutade att, utöver sedvanliga punkter på dagordningen, ta upp följande:
- Resa: Thassilifolkets hällmålningar - En utställning vid Folkets museum 30/1-19/4 -98. Beslutades att Göran tar fram ett kostnadsförslag och Mariann tar reda på öppettider under påsken.
- Fondmedel för resor: Beslutades att Göran tar kontakt med Djursholms musem för att knyta kontakt för
samnordiskt erfarenhetsutbyte. På sikt kan detta leda till att föreningen kan söka och erhålla pengar från
Clara Lachmans fond på SE-Banken i Göteborg.
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§ 5 Förslag på föreläsare
Mötet diskuterade olika förslag på föreläsare. Mötet beslutade att ta kontakt med Per Connelid, kulturgeograf, om en föreläsning om odlingslandskapet och/eller en vandring i fossila åkermarksområden i kommunen. Mötet beslutade också att ordna en föreläsning av Per Starefors om ”Shakespeare ” vid Träslövs k:a

samt att arrangera en oﬀentlig föreläsning med Thomas Tiemé om ”Galtbäcksbåten”.
§ 6 Rapport från kassören
Marita meddelade att föreningens behållning den 30 januari -98 är 3 622,21 kr
+ 225,- kr på kontot och 800,- kr i kassan.
§ 7 Information om nya fornlämningar
Göran meddelade att han funnit en järnframställningsplats i Sällstorp och att Bengt Bengtsson har funnit
en gropkeramisk boplats.
§ 8 Styrelsens sammansättning
Mötet diskuterade § 10 i protokollet från det föregående mötet den 3 december
- 97 där antalet ledamöter i styrelsen föreslogs att minskas till 7 ordinarie och 3 suppleanter. Styrelsen
beslutade att denna fråga inte skall tas upp på årsmötet för beslut.
§ 8 Övriga frågor
Per föreslog att föreningen undersöker om Södertulls föreläsningslokal kan utgöra ett bra alternativ till
Folkets hus lokaler. Mötet beslutade att Södertulls lokal skall inspekteras inför planeringen av höstens
föreläsningar.
Maj överlämnade en schal till Per (och Kurt) som kommande vinst i föreningens lotteriverksamhet.
Vid protokollet

Mariann Nyqvist
Justerat

Susanne Ekelund-Ståhlberg

Karin Ullberg-Loh

