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Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings årsmöte den 24 mars 2018 

Träffpunktens lokal i Fårösund 

  

§ 1 Mötets öppnande 

Sockenföreningens ordförande Carina Björklund hälsade alla välkomna, och 

öppnade mötet. 

§ 2 Val av årsmötesfunktionärer 

Ordförande: Arne Eklund 

Sekreterare: Gullbritt Thorsell 

Justeringspersoner: Kent Svensson och Eva Fohlström 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

Närvarande enligt närvaroförteckningen har yttranderätt. Medlemmar har 

rösträtt.   

§ 4 Årsmötets utlysande 

Mötet befanns utlyst enligt stadgarna. 

§ 5 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  

§ 6 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen lästes upp. Berättelsen godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 7 Ekonomiska rapporter  

Kassör Göran Öhlund föredrog rapporterna. Årets vinst förklaras dels med att 

föreningen nu äntligen fått ersättning från Region Gotland för det säkerhetsräcke 

vid skolan som föreningen bekostat, dels med ökade intäkter från chokladhjulet 

samt ökade medlemsintäkter. Resultat- och balansrapporterna lades till 

handlingarna.  
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§ 8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.  

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

§ 10 Val av styrelse för 2018 

Ordförande för ett år: Carina Björklund (omval) 

Ledamöter för två år: Göran Öhlund (omval), Lasse Dehlin och Anna Dersjö 

(nyval). Ledamot på ett år: Eva Fohlström (nyval). Kvarstående ledamöter i ett 

år: Ann-Britt Lantz och Gullbritt Thorsell.  

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Revisorer för ett år: Bertil Eklund (omval) och Mats Widgren (nyval). 

Revisorssuppleant för ett år: Johan Serck (omval). 

§ 12 Val av valberedning 

Valberedning för ett år: Curt Broberg, Anki Sederholm och Johan Serck 

(omval). Curt Broberg utsågs till sammankallande. 

§ 13 Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställdes till 100 kr för medlem och 200 kr för familj för år 

2019. 

§ 14 Verksamhetsplan och budget för 2018 

Verksamhetsplanen för 2018 lästes upp och godkändes. Föreslogs också att 

planerade aktiviteter under året läggs ut på föreningens Hemsida redan nu och 

att komplettera med exakta datum när det bestämts. 

Budgetförslaget godkändes.  

§ 15 Beslut om att skapa Bunge Sockenbok 

Gullbritt Thorsell informerade om att ett tjugotal intresserade sockenbor efter ett 

upprop är i startgroparna med ett arbete för att skapa en sockenbok om Bunge 
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socken. Årsmötet beslutade formellt att skapa en Bunge Sockenbok. Arbetet 

kommer att bedrivas i arbetsgrupper under Bunge Sockenförenings ansvar. 

§ 16 Information 

Reklambroschyr 

Styrelsen planerar att i samarbete med Fårö-Fårösunds Företagare förening ge ut 

en reklambroschyr med text och kartor omfattande företag, sevärdheter, 

utflyktsmål m.m. i Bunge socken och Fårö socken. 

 

Samarbete med Bungemuséet 

Styrelsen har diskuterat med de ansvariga för verksamheten på Bungemuséet om 

samarbete vid t.ex. midsommarfirandet och vid julaktivitet på museet samt vid 

Kulturarvsdagen den 9 september. 

 

Reningsverket 

Utbyggnaden av Reningsverket i Fårösund beräknas vara klar sommaren/hösten 

2018, vilket innebär att flera fastigheter har möjligheter att ansluta sig till det 

kommunala avloppsnätet. Bygglov för nybyggnation av bostäder kan därför med 

fördel lämnas in redan nu för byggstart under hösten. 

 

Intervjubegäran från Campus Gotland 

Föreningen har fått förfrågan från Campus Gotland om att intervjua 

styrelseledamöter angående uppfattningen om förutsättningarna för utvecklingen 

på norra Gotland. 

 

§ 17 Övriga frågor 

 

Vandringsled 

Styrelsen har tankar på att med hjälp av bidrag från Gotlands Hembygdsförbund 

iordningsställa en vandringsled vid kustremsan mellan Fårösunds Fästning och 

Bungenäs. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att komma igång med det arbetet. 

 

Håll Sverige Rent 

Kampanjen Håll Sverige Rent startar nu. Region Gotland stöttar alla som vill 

hjälpa till med att plocka skräp i närmiljön. Vecka 16 är kampanjvecka i 

regionen. Man får då gratis material i form av sopsäckar och påsar om man 
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anmäler sitt deltagande. Årsmötet beslutade att delta i en skräpplockardag 

fredagen den 20 april 2018. 

 

§ 18 Årsmötets avslutande 

 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

Avgående styrelseledamoten Gun Ljunggren, som inte närvarande vid mötet, 

kommer senare att erhålla en blombukett med tack för sitt styrelsearbete. 

Efter ett uppskattat föredrag av Tonny Westerberg med visning av äldre bilder  

bjöds deltagarna på kaffe med god smörgåstårta, gjord av styrelseledamoten 

Ann-Britt Lantz. 

 

 

 

Gullbritt Thorsell/sekreterare Arne Eklund/ordförande vid mötet 

 

 

 

Kent Svensson/justerare Eva Fohlström/justerare 


