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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Studiefrämjandets lokal, Varberg, den 28 mars 1999. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Mikael Bystedt
Britt-Marie Forsén
Gunnar Carlstedt
Anders Nylén
Mariann Nyqvist
Inga-Lill Svensson
Karin Ullberg-Loh

§ 1  Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Bengtsson. 

§ 2   Dagordningens godkännande 
Dagordningen för mötet godkändes.

§ 3   Val av två protokolljusterare
Anders Nylén och Inga-Lill Svensson valdes till justeringsmän.    

§ 4   Ansvarsfördelning inom föreningen
Mötet beslutade följande:
- val av vice sekreterare skall ske vid varje enskilt möte då ordinarie sekreterare inte kan närvara.
-  Ansökningar om föreläsningsbidrag till Hallands bildningsförbund sköts av Mariann.
-  Lokalbokningar sköts av Britt-Marie. I samband med denna punkt beslutade styrelsen att Södertulls sam-
lingslokal skall bokas vid föreningens offentliga föreläsningar.
-  Uppsättning av affischer och dylikt för marknadsföring av föreningens verksamhet sköts av Anders.
-  Anmälningar till turistbyrån för införing i kulturlistan sköts av Göran.
-  Anmälningar till Hallands Nyheters dagbok sköts av Mariann.
- Arrangemang av föreningens årsmöten sköts av Karin.
- Arbetsgrupp för planering och utförande av jul- och sommarfester fastställs på föregående styrelsemöte.
- Föreläsningsverksamheten sköts av Göran och Mariann. Under denna punkt diskuterades förslag på kom-
mande programverksamheter: 
  o Göran Liljenroth om Svea rikes vagga.
  o Jarl Nordblah om hällristningar
  o Christina Rosén och Eva Ryberg om torpbebyggelse från medeltiden samt torpvandring
   o Britt-Marie och Gunnars projekt i Nösslinge hålles under vt 2000.
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- Medlemsutskick (e-mail och pdf-fil) sköts av Göran. 



- Sponsorjakt sköts av Per.
- Telefonlista. Styrelsen fattade beslut om att skicka ut protokollet från årsmötet och en medlemsförteck-
ning till medlemmarna i samband med sommarutskicket.
- Hemsidan sköts av Göran. Lösenord är VKF och användarnamnet vvv.varberg.se.
- Medlemsresor diskuterades. Styrelsen diskuterade kortare dagsresor som t ex till Skåne och Borås mu-
seum. F n är det inte aktuellt att arrangera någon längre resa.
- Styrelsen fattade beslut om att en närvarolista skall fyllas i vid varje möte.
- Grävningar. Kontaktperson för föreningens deltagande i Bengt Nordqvists grävning i Havås är Mariann.

§ 5  Styrelsemöten under hösten
Styrelsen fastställde datum för styrelsemöten samt julfest under hösten: 2/8, 4/10, 22/11 och julfest 1/12. 

§ 6  Föreningens aktiviteter
 Göran redogjorde för gjorda föreningsaktiviteter:
- Skyltning av tre lokaler har ägt rum.
- Inventeringar har gett följande resultat: Ett röse och en stensättning i Lindberga sn och en lokal med 
skålgropar på en bergstopp i Valinge sn.  

§ 7  Övriga ärenden
- Karin fick i uppdrag att höra efter med bitr länsantikvarie Erik Rosengren om föreningen har möjlighet 
att bli remissinstans vid exploateringsärenden. 
- Mariann har hand om projekt ”skålgropar”. 
- Göran har hand om anmälningar av nyfynd till Riksantikvarieämbetet.
- Två män med metalldetektor har varit synliga i S Näs. Erik Rosengren har varit i kontakt med Karin i 
detta ärende. 
- Bengt Nordqvist och Gunnar kommer att samlas inom kort för ett projektmöte inom Dataprojektet. En 
lokal projektgrupp för västsverige och en mer riksomfattande kommer att bildas i hänseende att bygga 
upp ett sökbart, i första hand, stenåldersregister.

§ 8  Mötets avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat:

Anders Nylén                  Inga-Lill Svensson




