
Varbergs kommuns   PROTOKOLL  Sid 1(3) Fornminnesförening  Utskrifts-
datum
    1999-11-23

Protokoll fört vid Varbergs Kommuns Fornminnesförenings styrelsemöte i
Studiefrämjandets lokal, Varberg, den 22 november 1999. 

Närvarande medlemmar: 
Göran Bengtsson
Marita Bengtsson
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
Marita Bengtsson och Inga-Lill Svensson valdes till justeringsmän.    

§ 4   Julfest/medlemsmöte 
Mötet diskuterade julfesten den 1 december. 

§ 5  Vårens program
Föreningens preliminära vårprogram gicks igenom och fastställdes. 

§ 6  Möns amatörarkeologiska förening
Mötet diskuterade planerna på att arrangera ett program för Möns amatörarkeologiska förening under 
våren. Ytterligare planering krävs för att klargöra  oklara punkter som datum, finansiering m m. 

§ 7  Medlemsresa till Skåne
Göran redogjorde för den planerade medlemsresan. 

§ 8  Protokollsjustering
Protokollsjustering av de tre senaste styrelsemötena hänsköts till nästa styrelsemöte. 

§ 9  Övriga frågor
1) Sekreteraren står i skuld (transportkostnader på 210,-)  till föreningen i samband med seminariet i Öre-
bro.  
2) Göran berättade kort om det amatörarkeologiska mötet i Örebro under  helgen. Diskussioner fördes om 
att bl a skapa en gemensam hemsida för att underlätta kontakter mellan medlemmar i olika föreningar. 
Varbergs kommuns fornminnes-förening fick en förfrågan om att arrangera nästa amatörarkeologiska 
möte.
2)  Den låga närvaron på styrelsemöten togs upp för behandling. Frågan hänsköts till  nästa styrelsemöte.  
3) Frågan togs upp om att det finns ett behov av att fastställa arvodet till föreläsare. Mötet beslöt att för-
eningen skall arvodera föreläsare med 800,- kr + reseersättning.  
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4) Datum för styrelsemöten under nästa år fastställdes: 7/2, 8/3, 3/4, 5/6, 14/8, 2/10 och 27/11. 
5) Intresserade medlemmar samlas förslagsvis söndagen den 12 december för inventering av skador på 
fornlämningar i Brearedsområdet. 

§ 10 Mötets slut
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mariann Nyqvist

Justerat:

Marita Bengtsson                  Inga-Lill Svensson




