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Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings årsmöte den 23 mars 2019 i 

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: Eva Fohlström och Wiveka Norman 

§ 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 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 7 Ekonomiska rapporter  

Kassör Göran Öhlund föredrog Resultat- och Balansrapporterna. Rapporterna 

lades till handlingarna.  

§ 8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.  
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

§ 10 Val av styrelse för 2019 

Ordförande för ett år: Carina Björklund (omval) 

Ledamöter för två år: Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz och Gullbritt Thorsell 

(omval). Ledamot på ett år: Pelle Fahlén (nyval). Kvarstående ledamöter i ett år: 

Lasse Dehlin och Göran Öhlund.  

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

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

Revisorssuppleant för ett år: Bo Friberg (nyval). 

§ 12 Val av valberedning 

Valberedning för ett år: Curt Broberg (omval). Årsmötet gav Curt Broberg 

möjligheten att utse ytterligare en eller två personer att ta hjälp av vid 

valberedningsarbetet. 

§ 13 Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställdes till 100 kr för enskild medlem för 2020. Tidigare 

möjlighet till familjemedlemskap tas bort. Barn (<18år) till förälder som är 

medlem kan anmälas som medlem. Rösträtt medges dock endast betalande 

medlem. Barnets/barnens namn och ålder uppges vid betalning av förälderns 

medlemsavgift. 

§ 14 Verksamhetsplan och budget för 2019 

Verksamhetsplanen för 2019 lästes upp och godkändes. Planerade aktiviteter 

under året läggs ut på föreningens Hemsida redan nu och kompletteras med 

exakta datum när det bestämts. Datum för Skräpplockardag och 

Trädgårdsmarknad överläts till styrelsen att bestämma och annonseras via 

affischer och på Hemsidan. 

Budgetförslaget godkändes.  
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§ 15 Information  

Bunge Sockenbok 

Gullbritt Thorsell informerade om att arbetet med att skapa en sockenbok om 

Bunge fortsätter. Första boken (av planerade 4-5 böcker) planeras bli publicerad 

i slutet av november i år.  

Samarbete med Bungemuseet 

Samarbetet med Bungemuseet har fungerat bra under året. Vi fortsätter med 

samma upplägg innevarande år. 

 

§ 16 Övriga frågor 

 

Besöksnod Norr 

Arne Eklund informerade om att en förstudie gjorts och slutrapporterats kring en 

ny byggnad vid Bungemuseet innehållande ett nytt besökscentrum för norra 

Gotland och en ny entré till museet.  

 

Nybyggnation i Fårösund 

Arne Eklund informerade om Gotlandshem planer för nybyggnad av hyreshus i 

Fårösund. Om drygt ett år kommer Gotlandshem med ytterligare information 

och dialog med alla intresserade. 

 

§ 17 Årsmötets avslutande 

 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

Efter ett uppskattat musikinslag av sånggruppen Viva Norr bjöds deltagarna på 

kaffe med god smörgåstårta, gjord av styrelseledamoten Ann-Britt Lantz. 

 

 

Gullbritt Thorsell/sekreterare Arne Eklund/ordförande vid mötet 

 

 

 

Eva Fohlström/justerare  Wiveka Norman/justerare 


