Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings extra styrelsemöte 2019-04-22
Kl. 13.00 – 14.30 Träffpunkten i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Gullbritt
Thorsell och Göran Öhlund.
Frånvarande: Lasse Dehlin.
1. Detta extra styrelsemöte öppnades av ordf. Carina Björklund.
2. På Dagordningen stod Kommande aktiviteter i närtid.
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet.
4. Kommande aktiviteter
─ Skräpplockardagen torsdagen den 25 april kl. 12.00 – 15.00 med samling och
återsamling Träffpunktens parkering.
De från styrelsen som har möjlighet samlas före 12.00 för att ställa i ordning bord
m.m.
Eva ordnar med kaffekokning/termosar från caféet att bjuda deltagarna från skolan
och övriga på när de återkommer efter skräpplockningen.
Carina inhandlar kakor och saft.
Kartor för indelning av olika ”skräpplockningsdistrikt” finns hos Carina. Fylls i och
delas ut gruppvis beroende på hur många deltagare som kommer.
Skräpplockningsområdet omfattar samhället från Badhusparken längs med
Strandvägen mot hamnen, bort mot Kustparken, upp mot Idrottsplatsen.
Sundsvägen, Stuxvägen, Kronhagsvägen (inte privata tomter). .
Material i form av sopsäckar och soppåsar levereras av Regionen till Gullbritt, som
tar med sig materialet till parkeringen.
Carina och Lasse ansvarar för transport av det insamlade till Återvinningen.
─ Valborgsmässfirande planeras som vanligt tisdagen den 30 april vid Båtklubbens
strand. Elden tänds kl. 20.00
Carina håller i kontakterna för tillstånd.
Lasse/Carina kontaktar Fårösundsskolan med förfrågan om de vill ordna med
servering av korv med bröd och kaffe/saft/kakor.
Elever från Folkhögskolan är vårtalare kl. 20.15.
Eva och Carina kollar var och en på sina håll snarast om någon sångkör har
möjlighet att delta. Om det inte lyckas får vi använda oss av förinspelad musik.
Gullbritt utformar annons för Hemsidan, Facebook och affischering i samhället.
–Trädgårdsmarknad lördagen 11 maj kl. 11.00 - 15.00 vid Fårösunds Båtklubb.
Lokalen är bokad.
Vår tanke med marknaden är att besökarna tar med sig växter/frön/plantor/grönsaker
till försäljning eller byte samt att utställare finns på plats som erbjuder t.ex.
loppisprylar, böcker m.m.
Eva och Carina kontaktar utställare. Även övriga styrelseledamöter kan kontakta
tänkbara utställare.
Pelle kan sälja egenhändigt tillverkade fågelholkar (om han hinner med att tillverka
några innan dess).

Gullbritt ansvarar för utformning av annonstext att maila till Sockenföreningens
medlemmar samt affischerar i samhället och på Hemsidan och Facebook.
─ Referat av vårt Årsmöte till media. Beslutades att Gullbritts skrivna förslag till
Referat lämnas till Gotlands media för publicering.
─ Informationsblad till alla fastigheter i socknen, där vi informerar om den nya
styrelsens sammansättning efter årsmötet och planerade kommande aktiviteter samt
inbetalningskort för medlemsavgiften ska delas ut. Gullbritt skriver textförslag.
5. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10.00 i Träffpunktens lokaler.
Förutom styrelsemötet kommer vi då även att kopiera texten för det informationsblad
vi ska dela ut, se ovan.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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