
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2018-02-13 
Mässvägen 4 i 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. Ann-Britt och Carina kontaktar Sussie Johansson för att lära 
sig hur man sköter Hemsidan. Eftersom vi nu är medlemmar i Gotlands 
Hembygdsförbund vill vi att vår hemsida kan länkas från Hembygdsförbundets 
hemsida. Gullbritt kontaktar förbundet. 
 
– 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/Carina kontaktar Regionens ansvarige Sune 
Melander med frågan. 
 
– Vidare funderingar kring förslaget att skapa någon form av ”Välkomstpaket” med 
information om Bunge socken och eventuellt någon liten present till alla nyinflyttade. 
Ett brev med en välkomnade och inbjudande text vore bra, även en present i form av 
vår särskilda sockentröja. Men var finner vi uppgifter om vilka som är nyinflyttade? 
Gullbritt kollar. 
 
- Ett förslag har uttryckts på Facebook om en gemensam plats i Fårösund nära 
vattnet för avfyrande av nyårsraketer nästa Nyårsafton. Styrelsen tycker detta förslag 
är bra. Många djur blir skrämda av nyårssmällare och raketer, ja även barn och 
vuxna, så en gemensam plats och tidpunkt som annonseras för detta i förväg borde 
gagna många och kan bli ett trevligt sätt att träffas och fira in det nya året. Gun tar 
kontakt med förslagsställaren och bjuder in till vårt nästa styrelsemöte för vidare 
resonemang. 

 
6. Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser redovisades. 
 
7. Ekonomi 
Ekonomiskt saldo idag är 46 972 kronor. 



Från Studieförbundet Vuxenskolan har vi fått drygt 2 000 kronor i bidrag för de 
aktiviteter vi anordnat under 2017. 
 
8. Fårö-Fårösunds Företagarförenings ordförande Carina Björklund har haft 
ytterligare ett möte med Gustaf Edström om hjälp med att försöka framställa en 
reklambroschyr över Fårösund, där man också inkluderar foldern 
Nordretleden/Cykelleden.  Den bör vara tryckt och klar våren 2018. Gustaf har gjort 
förslag på innehåll och haft kontakter med tryckerier. Kostnaden beräknas till ca 
50 000 kronor. Styrelsen beslutade gå vidare med Gustafs förslag, med en önskan 
om delning av kostnaderna mellan Bunge Sockenförening och FFFF att diskuteras 
på kommande möte inom FFFF. 
 
9.  Om några dagar träffas deltagare inom gruppen ”Ot´ndag” (föreningar på norr), 
igen. Carina och Gullbritt deltar och tar upp önskemålet om mera samarbete med 
Bungemuseet. 
 
10. Vi deltog som medarrangör och deltagare i Frågetävlingen ”Gutar frågar Gutar”, 
för andra året i samarbete med IOGT-NTO den 20 januari.  Andra tävlingsomgången 
sker den 18 februari. 
 
11.  Årsmöte i Bunge Sockenförening planeras till lördagen den 24 mars 2018 kl. 
14.00 i Träffpunktens lokaler.  
Kallelse skrivs av Gullbritt efter komplettering från Carina med namn på 
föredragshållare. Annonseras på Facebook, affischering på olika platser i socknen 
och i Media/Föreningsnytt görs av Gullbritt.  
Annonsering på Hemsidan görs av Carina.  
Kallelsen skickas till medlemmarna senast 3 veckor före mötet via e-post av Gullbritt.  
Kuvertering av kallelsen till medlemmar som saknar e-post görs av styrelsen vid ett 
arbetsmöte måndagen den 26 februari. 
Resultat- och balansräkning har överlämnats till revisorn av Göran. 
Verksamhetsplan skrivs av Carina och skickas till övriga för genomläsning och 
synpunkter. 
Ann-Britt svarar för förtäring i form av smörgåstårta.   
 
12. Vi träffas för att kuvertera kallelser till de som saknar e-post måndagen den 26 
februari 2018 kl. 10.00 i Träffpunktens lokaler. 
 
 13. Nästa ordinarie styrelsemöte blir fredagen den 6 april 2018 kl. 14.00 på 
Mässvägen 4. 
 
14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
   
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


