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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Maj Rybergs bostad, Varberg, den 5 oktober 1998.
Närvarande medlemmar:
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Mikael Byström
Nils Ekman
Britt-Marie Forsén
Anders Nylén
Mariann Nyqvist
Maj Ryberg
Per Starefors
Inga-Lill Svensson
Karin Ullberg-Loh
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson.
§ 2 Dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet.
§ 3 Val av två justerare
Per Starefors och Inga-Lill Svensson valdes till justeringsmän.
§ 4 Föreningens aktiviteter
Göran redogjorde för de olika föreningsaktiviteter som har ägt rum sedan augusti månad. Den 23/8 besöktes Ivar Karlssons fornsakssamling i Grimeton. I anslutning till redogörelsen diskuterade mötet möjligheten att katalogisera och uppordna Ivar Karlssons fornsakssamling i Grimeton. Mötet var eniga om att
föreningen på sikt bör ta kontakt med Länstyrelsen/museet för att diskutera om det är möjligt att bedriva
arbetet som ett ALU-projekt.
Den 11/9 besökte fornvårdare Jochen Kühne föreningen och diskuterade uppskyltning av gränsskyltar. Mötet avslutades med ett besök på två platser norr om Ullared som är aktuella för uppskyltning. Föreningen
åtog sig att ombesörja uppskyltning av 9 skyltar i Kungsacka kn och 5 skyltar i Varbergs kn. Säsongens
första uppskyltning kommer att äga rum den 7/11. Samling sker vid Grimmareds kyrka
kl 10.00 , alternativt Kvantums bilparkering kl 09.30 för samåkning.
Den 27/9 inventerade föreningsmedlemmar i Dagsås sn. Ett stort område med fossil åkermark hittades.
Den 4/10 visade kulturgeograf Per Connelid fossila åkermarksområden i Gottared och Yttra Berg i Varbergs
kn.
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Göran avslutade redogörelsen med att konstatera att det har varit låg uppslutning från föreningens med-

lemmar vid de olika sammankomsterna.
I anslutning till denna fråga diskuterade mötet utformningen av föreningens kommande aktiviteter för
medlemmarna. Mötet enades om att föreningen skall ordna ﬂer medlemsmöten inomhus för sina medlemmarna under kommande period.
Karin Ullberg-Loh redogjorde för föreningens möte med Stadsbyggnadskontoret tidigare under dagen. Vid
mötet diskuterades de olika fall av exploatering som har gjorts utan att arkeologisk expertis har blivit underrättade. Med anledning av dessa förbiseenden framförde föreningen önskemål om att bli remissinstans
betr kommunens framtida exploateringsärenden. Stadsbyggnadskontoret kommer att undersöka saken
och höra av sig till föreningen efter årsskiftet.
Per Starefors meddelade att han håller en kurs för kommunanställda om Varbergs kns historia. Mötet diskuterade kort om att ev ordna någon kompletterande kurs om kommunens förhistoria.
§ 5 Rapport från kassören
Marita meddelade att föreningen har 32 enskilda betalande medlemmar och 22 familjer. Föreningens kassa
innehåller 12.500,- kronor.
§ 6 Vårens program
Följande förslag till föreningens programverksamhet framkom under mötet:
- Medlemsmöten inomhus
- Kurs i ﬂintslagning med Dan Kärrfors. Styrelsen beslöt att kursen skall erbjudas föreningens medlemmar
under våren. Studiefrämjandet skall kontaktas för ett eventuellt samarrangemang.
- Föredrag om pilgrimsleder och kyrkor med Britt-Marie Forsén och Gunnar Carlstedt med anledning av
deras forskning i Nösslinge.
- Göran Liljenroth om Svea rikes vagga.
- Forntidspromenad i Slöinge med Dennis Likus
- Jarl Nordblah om hällristningar
- Föreläsning om torpbebyggelse från medeltiden med Christina Rosén och Eva Ryberg
- Besök vid Lena Berglunds Munkagårdsgrävning utanför Falkenberg
- Besök av Vittene-utställning under vintern.
- Röjning av fornlämningsobjekt i Värö sn vid tre tillfällen. Det ﬁnns behov av motordriven röjare. Mötet
beslutade att avvakta inköp av redskap till röjningen.
- Uppsättning av gränsskyltar vid tre tillfällen.
- Sommarfest
- Årsmöte
Mötet diskuterade också möjligheten att fortsättningsvis ha samkväm i samband med föreläsningarna.
Bland annat diskuterades att förlägga föreningens aktiviteter till Södertull.
§ 7 Julfest
Mötet diskuterade föreningens julfest. Mötet beslöt att ﬂytta på det planerade styrelsemötet den 7/12 till
den 23/11 för att få tid att planera festen. Mötet beslutade att julfesten skall äga rum den 2/12 förslagsvis
hemma hos Ingela och Kurt Andersson eller alternativt i samlingslokalen Valhall, Stenåsa.
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§ 8 Övriga frågor
Mötet beslutade att inte ringa runt till medlemmarna för att informera om skyltuppsättning den 7 november. Information om vårens skyltuppsättningar kommer att ske genom medlemsutskick efter årsskiftet.
§ 9 Avslutning
Göran avslutade mötet.
Vid protokollet

Mariann Nyqvist
Justerat

Per Starefors

Inga-Lill Svensson

