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Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Studiefrämjandets lokal, Varberg, den 4 oktober 1999. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
Mikael Bystedt
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   Avgifter
Mötet beslutade att medlemmar skall betala reducerad avgift vid föreläsningar; 
10,- för medlemmar  och 20,- för icke medlemmar.

§ 5  Resor
Styrelsen diskuterade en ev subventionering av resor inom föreningens regi. Mötet var eniga om att inte 
fatta något beslut om generell subvention utan att storleken skall bedömas i efterskott. Mötet beslutade 
att deltagarna i Tranemoresan skall subventioneras med 50 %. På förslag framkom att föreningen skall 
avsätta en viss del av intäkterna till ett resekonto. Mötet beslutade att ta upp frågan vid årsmötet.
Mötet beslutade att föreningen skall ta kontakt med Tore Artelius betr möjligheten att besöka Vittene-
grävningen under våren. 

§ 6  Redogörelse för föreningens aktiviteter
- En arkeologisk utgrävning av en villatomt i Åsby har ägt rum efter anmälan från föreningen. 
- Särs kulle i Tofta har blivit förstörd vid exploatering.
- En anmälan har gjorts till Riksantikvarieämbetet betr påträffade anläggningar på en villatomt intill järn-
åldershögen vid Stenåsa förskola. 
- Ett nytt röseområde har påträffats i Vassgärde i samband med inventeringskursen i Dagsås sn. 
- Grävningarna i Havås och Olas, Värö sn är senarelagda till våren.
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§ 7  Utskick
Styrelsen beslutade att skicka ut protokoll från årsmötet samt medlemsförteckning till medlemmarna i 
samband med inbjudan till julfesten. 

§ 8  Röjning
Mötet diskuterade föreningens åtagande att vårda kulturmiljöobjekt i Värö sn. Karin fick i uppdrag att ta 
kontakt med Jochen Kühne för att meddela honom att föreningen vill avsäga sig ansvaret för objekten. 
Föreningens avsikt är att diskutera möjligheterna och omfattningen av en fortsatt vård av mindre och 
hotade objekt. 

§ 9  Medlemsskap i Sveriges Hembygdsrörelse
Styrelsen beslutade att föreningen skall prenumera på Bygd och Natur: Tidskrift för hembygdsvård som 
utges av Sveriges hembygdsförbund. Prenumerationen (150,- kr)  innebär också att fyra styrelsemedlem-
mar får 5 gratisexemplar av rörelsens medlemsblad Aktuelltper år.  Mikael Byström, Anders Nylén, Ma-
riann Nyqvist, Karin Ullberg-Loh anmälde sitt intresse. Vid kommande medlemsmöte skall medlemmar 
erbjudas möjligheten att prenumera på medlemsbladet Aktuellt för 40,-.

§ 10 Användning av Studiefrämjandets logo
Styrelsen beslöt att aktualisera ett tidigare önskemål från Studiefrämjandet om att föreningen använder 
sig av deras logo i offentliga sammanhang p g a de förmåner som föreningen åtnjuter. I samband med 
denna fråga poängterades att föreningen saknar intäkter från Studiefrämjandet för de aktiviteter som har 
bedrivits genom åren. Styrelsen gav Britt-Marie Forsén i uppdrag att forska i detta. 

§ 11 Publikationer från Göteborgs Fornminnesförening
Göran fick i uppdrag att skriva ut en lista med Göteborgs fornminnesförenings publikationer till nästa 
medlemsmöte för en ev samordnad beställning.

§ 12 Midvinterblotet
Följande uppdrag gavs: 
Göran  - Ingela och Kurt Andersson kontaktas om möjligheten att ordna lokal. 
Mariann - preliminärbokar lokalen Valhall, Stenåsa. 
Inga-lill - ordnar med julskinkan. 

§ 13 Förslag till aktiviteter under våren
Följande förslag framkom:
- Grävning med Bengt Nordqvist i Havås och Per Persson i Olas, Värö sn. 
- Föreläsning av Britt-Marie Forsén och Gunnar Carlstedt om deras Nösslingeprojekt.
- Föreläsning om järnhantering
- Sortering och märkning av fornsaker från Valinge 10e-lada vid nästkommande medlemsmöte.



Varbergs kommuns   PROTOKOLL  Sid 3(3) Fornminnesförening  
Utskriftsdatum
    1999-10-06

§ 14 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade fördelarna med ett innehav av en GPS-apparat för inprickning och inmätning av 
fornlämningar och ställde sig positiv till en ev anskaffning. Göran fick i uppdrag att ta fram underlag för en 
nyanskaffning samt att höra efter med länsmuseet om de ev har en begagnad apparat.

§ 15 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade kort ansökning av fondmedel för att bedriva erfarenhetsutbyte med Danska amatö-
rarkeologer. Mötet beslutade att styrelsen skall formulera en ansökan till Clara Lachmanns fond vid nästa 
styrelsemöte den 22/11. Göran och Mariann förbereder ansökan till detta tillfälle. 
Styrelsen diskuterade föreningens ställningstagande till Bo Garnwalls förfrågan på kultur och fritid om 
utredning av ev skador av fornlämningsområde i Breared. I området bedrivs idag intensiv mountainbikeåk-
ning. Styrelsen ställde sig positiv till en inventering av eventuella skador. Datum för inventeringen beslutas 
vid nästa styrelsemöte. Styrelsen diskuterade också att inför kommande programplanering ändra namnet 
på projektet i Dagsås till inventering istället för kurs.  

§ 16 Mötets slut
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat:

Anders Nylén                  Inga-Lill Svensson


