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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Studiefrämjandets lokal, Varberg, den 7 juni 1999.
Närvarande medlemmar:
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Mikael Bystedt
Anders Nylén
Mariann Nyqvist
Inga-Lill Svensson
§ 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 Höstens program
Styrelsen diskuterade och fastslog föreningens programverksamhet under hösten.
§ 5 Medlemsförteckning och årsmötesprotokoll
Vid årsmötet beslutades att föreningen skulle skicka ut medlemsförteckning och årsmötesprotokoll till
medlemmarna. Detta har dock inte blivit gjort. Styrelsen beslöt att dessa dokument skickas ut i samband
med höstutskicket.
§ 6 Amatörarkeologiskt möte i Örebro
Göran redogjorde kort för föreningens inbjudan om deltagande i ett amatörarkeo-logiskt möte i november. Föreningen inväntar mer detaljerad information. Endast ett begränsat antal medlemmar kan beredas
tillfälle att åka på mötet. Styrelsen beslöt att urvalet skall ske genom först till kvarn-principen.
§ 7 Sommarfest i Slöinge
Mötet diskuterade sommarfesten hemma hos Dennis Likus i Slöinge. Mötet beslutade att föreningen bjuder medlemmarna på en låda med mjöd under festen. Göran ﬁck i uppdrag att invitera medlemmarna till
sommarfesten i ett särskilt utskick.
§ 8 Genomgång av ”gamla” protokoll
Styrelsen diskuterade efterlevnaden av tidigare styrelsebeslut. Mötet enades om att det föreligger ett
behov av en kontinuerlig uppföljning av tidigare beslut. Vissa beslut som t ex att köpa in material aktualiseras lämpligen först när behov föreligger. Frågan hänsköts till nästa möte.
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§ 8 Övriga frågor
Göran meddelade att han under sommaren skall förnya kontakten med Möns arkeologiska förening för att
diskutera ett eventuellt besök av föreningens med-lemmar i höst. Styrelsen fattade beslut om att medlemmar som har gått en grävkurs kommer att prioriteras bland anmälningarna.

Marita redovisade föreningens ﬁnanser. Till dags dato är behållningen på postgirot 12 599,04 kr och i kassan 2.119,50 kr.
Frågan om fördröjningen av protokolljustering togs upp. Styrelsen beslöt att styrelseprotokoll skall justeras på efterföljande möte.
§ 9 Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Mariann Nyqvist
Justerat:
Anders Nylén

Inga-Lill Svensson

