Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2017-10-24
Mässvägen 4, Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Ann-Britt Lantz, Gun Ljunggren, Gullbritt Thorsell och
Göran Öhlund.
1. Mötet öppnades av ordf. Carina Björklund.
2. Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet.
4. Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna.
5. Kvarstående punkter:
– Ännu inget napp på våra förfrågningar om någon kan vara villig att hjälpa till med
föreningens Hemsida.
– Städning av området i samhället mellan färjeläget och reningsverket nedanför
Sandöparkeringen fram till strandkanten, där några strandbodar finns, bör ske av
Regionen. Göran ansvarar för kontakterna.
– Hur har Regionen tänkt sig att ordna med bortag av släke, tillförsel av sand m.m. i
Bungeviken och Badhusparken? Göran kontaktar Regionens ansvarige Sune
Melander med frågan.
6. Inkomna skrivelser
Inga nya skrivelser har inkommit.
7. Ekonomi
Ekonomiskt saldo idag är 44 497 kronor.
Sedan årsskiftet har vi 107 betalande medlemmar.
8. Gullbritt har träffat en föreningsmedlem Gustaf Edström för att fråga om han vill
vara behjälplig med att försöka framställa en reklambroschyr över Fårösund. Han är
villig att hjälpa till och ser gärna att vi inkluderar foldern Nordretleden/Cykelleden i
denna broshyr eftersom de har likartat innehåll. Sockenföreningen betalar 400 kronor
till Fårö-Fårösunds Företagarförening (FFFF) i reklampengar till framtagning av en
sådan broschyr och FFF betalar resterande summa. Ett möte planeras mellan FFF
och sockenföreningen där också Gustaf Edström deltar, för fortsatt arbete med
denna broschyr. Den bör vara tryckt och klar våren 2018.
9. Med syftet att ersätta de två styrelseledamöter som vi i nuläget saknar har vi
skickat ut Informationsbrev till de medlemmar som har e-post, där vi berättade om
vår verksamhet hittills under året samt efterfrågar intresse och engagemang för att
aktivt delta i föreningen på något sätt. Tyvärr fick vi ingen respons på detta brev. Vi
efterlyser flera idéer till hur vi ska få fatt i flera styrelseledamöter.

10. Till Insamlingen för Världens barn skänker Bunge Sockenförening 500 kronor.
Insamlingen via insamlingsbössor gick mycket bra. Som tidigare år vann
Fårösundsområdet tävlingen om vilken område som samlat in mest pengar per
invånare på Gotland.
11. Fredagen den 6 oktober 2017 var det möte i nätverket ”Ot’ndag” i Lärbro. Gullbritt
deltog, liksom flera från föreningar i närområdet på norr. Var och en informerade om
sina aktiviteter framöver under hösten och julen. Förutom att träffas och informera
varandra om pågående aktiviteter är syftet också att försöka undvika kollisioner
samma datum av aktiviteter som kan tänkas locka till sig samma publik.
12. Nya Busstidtabeller har levererats av Regionen, vilket vi tackar för, och har
fördelats till Biblioteket, Idrottscenter, Folkhögskolan och Träffpunkten.
13. Foldern Hälsans stig är snart slut. Vi behöver beställa flera inför nästa sommar.
Är texten OK eller behöver den ändras innan nytryckning? Gun kontaktar Regionen
för nytryck.
14. Skrivelse har inkommit från Kulturarvskonsulenten Anneli Adolfsson gällande
Tillgänglighetsfrågor i en kulturhistorisk miljö och möjligheten att söka bidrag. Vi
resonerade om att söka bidrag till att sätta upp ett trappräcke vid kalkugnen i
Fårösund. Men eftersom marken ägs av Region Gotland måste kontakt först
etableras med Regionen med en förfrågan om Regionen kan bekosta en sådan
åtgärd.
15. Göran informerade om att han varit på ett möte anordnat av Studiefrämjandet
kring kontantbetalningar. Utvecklingen går emot mindre och mindre kontanthantering
för att istället betala via nätet eller mobil. För äldre människor är det en skrämmande
utveckling.
16. Traditionellt Juljippo föreslås gå av stapeln söndagen den 10 december 2017.
Carina kontaktar Curt Broberg angående lokaler, klockslag, medverkande m.m.
17. Förslag har kommit från en föreningsmedlem om att skapa någon form av
”Välkomstpaket” med information om Bunge socken och eventuellt någon liten
present till alla nyinflyttade. Bra idé. Var och en tänker vidare kring idén.
18. Beslutades att Bunge sockenförening söker medlemskap i Gotlands
Hembygdsförbund.
19. Nästa möte blir tisdagen den 28 november 2017 kl. 14.00 på Mässvägen 4.
20. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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