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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Maj Rybergs bostad, Varberg, den 8 juni  1998. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson, ordf
Marita Bengtsson, kassör
Mariann Nyqvist, sekr
Maj Ryberg, ledamot
Inga-Lill Svensson, suppleant

§ 1  Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson. 

§ 2   Dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet.

§ 3   Val av två justerare
Maj Ryberg och Inga-Lill Svensson utsågs av mötet att justera protokollet.    

§ 4   Diskussion om höstprogrammet 
Ett förslag till höstprogram diskuterades och beslut fattades betr datum för de olika aktiviteterna. Göran 
informerade att föreningens fornvårdobjekt i Värö sn är 1) gravfältet Jättahögen/Ekeberg, 2) rösena Kadde 
högar, 3) Nola rös  och 4) gravfältet Lunden.  Han berättade vidare att Tore Artelius vid Göteborgs arkeo-
logiska institution vill samarbeta med föreningen i samband med en  utgrävning av en skadad hög invid 
Lunden gravfält under våren -99. Tore skall söka fondmedel för utgrävningen.
Inga-Lill redogjorde för vårens inventeringskurs. Styrelsen diskuterade de  reflektioner som har gjorts av 
kursdeltagare. Man kom överens om att inte förlägga kommande kurser hela helger och inte heller sent 
under våren eller tidigt på hösten då mygg och knott samt beväxtningen av markerna försvårar invente-
ringsarbetet. Inventeringsarbetet bör äga rum under tidig vår och sen höst. 

§ 5 Diskussion ang vårfesten
Mötet diskuterade formerna och platsen för vårfesten. Mötet beslutade att vårfesten skulle äga rum på 
sedvanligt vis på ängen vid Apelviken och att föreningen bjuder medlemmarna på mjöd under festen. Gö-
ran fick i uppdrag att invitera medlemmarna till vårfesten i ett särskilt utskick. 
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§ 6   Övriga frågor
Marita rapporterade om föreningens ekonomi. För närvarande finns ca 11.500,- kronor på ett postkonto. 
Hon framförde ett förslag om att föreningen flyttar över sina pengar från posten till Föreningssparbanken. 
En överflyttning skulle innebära att föreningen skulle slippa att betala de 15,- som posten tar för varje kon-
tantuttag.  Styrelsen beslutade att överföra föreningens medel från posten till Föreningssparbanken enligt 
kassörens förslag. 

På förslag från Maj beslöt styrelsen att i fortsättningen ha en fast punkt på styrelsens dagordning beträf-
fande  redovisning av olika aktiviteter som föreningen och dess medlemmar bedriver mellan mötena. I 
samband med denna begäran berättade  Göran att fossil åkermark har upptäckts vid Träslövs ängar. 

I samband med fastställande av höstprogrammet uppkom ett behov av att ändra  datumet för det plane-
rade styrelsemötet den 7/12. Styrelsen beslöt att flytta fram mötet till den 23/11 istället. 

Mötet beslutade att en intresseförfrågan om en vårresa skall sändas med  utskicket av höstens program. 

Göran meddelade att arbetet med en hemsida för föreningen i princip är färdigt. 

§ 7   Mötets avslutande
Göran avslutade mötet. 

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat

Maj Ryberg                                                    Inga-Lill Svensson


