Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings extra styrelsemöte 2019-05-07
Kl. 10.00 – 12.00 Träffpunkten i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz och
Gullbritt Thorsell.
Frånvarande: Lasse Dehlin och Göran Öhlund.
1. Styrelsemötet öppnades av ordf. Carina Björklund.
2. Dagordningen föredrogs.
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Ekonomiskt saldo idag är 59 135 kronor.
Sedan årsskiftet har 41 st. betalat medlemsavgift.
6. Kvarstående punkter från tidigare möten:
– I enlighet med årsmötets uppdrag att iordningsställa en vandringsled från
Fårösunds Båtklubb längs med strandlinjen förbi Fårösunds Fästning och fram till
gränsen för Naturreservatsgränsen har Göran kontaktat Mattias Vejlens,
Länsstyrelsen, som kommer att besöka Göran i Bungenäs tisdagen den 16 april kl.
09.00 för promenad längs den tänkta leden och diskussion kring uppdraget. Mötet
blev inställt p.g.a. sjukdom. Nytt datum fredagen den 10 maj kl. 09.00.
Göran har kontaktat ansvarig person för Naturreservat på Länsstyrelsen, Daniel
Nygren, som meddelar att området snarast ska rensas från nerfallna träd från den
hårda stormen vid nyårshelgen.
– Den grillplats som finns i Badhusparken idag är i dåligt skick och kommer att tas
bort. Sune Melander, Region Gotland, har meddelat att en grillplats kommer att
ordnas. Han kommer dessutom till Fårösund för att träffa oss.
– I Bungeviken behövs en bom som avspärrning för att förhindra att fordon körs på
gräset där människor solbadar och på stranden. Ja, någon har tom sett att fordon
körts ända ut i sjön. Gullbritt har skrivit brev till Regionen och fått svar att ”ärendet är
överfört till annat arbetsflöde och kommer att åtgärdas senare”. Gullbritt har svarat
och frågat vad som menas med denna text. Under sommaren har en ”grind” satts
upp på platsen, förmodligen genom ett privat initiativ. Gullbritt har skrivit återigen till
Regionen med begäran om svar/åtgärd. Då svar uteblivit kontaktar nu Göran
Regionen, Sune Melander, med begäran om en bom. Ännu inget svar.
– Vi har uppmärksammat att på busshållplatsskylten vid Bunn har den övre delen
försvunnit. Gullbritt har skrivit till Regionen och påtalat detta. Svar kom den 17
september 2018 att Teknikförvaltningen skickat ärendet vidare till Kollektivtrafiken.
Därefter har inget hörts och skylten saknas fortfarande. Gullbritt har skickat flera
påminnelser om åtgärd, utan respons. Vi beslutar att inte agera vidare från
Sockenföreningens sida.

─ Skylten med Övergångsställe saknas fortfarande i korsningen vid Bunge kyrka.
Gullbritt har skickat flera påminnelser om åtgärd, utan respons. Vi beslutar att inte
agera vidare från Sockenföreningens sida.
– Nordretleden/ Cykelleden.
Vi försöker få kontakt med Trafikverket i Visby för att undersöka regelverket gällande
lokala cykelleder. Gullbritt ansvarig.
– Vår Anslagstavla utanför Bungehallen har blåst sönder. Carina har tagit hand om
den och även den tavla som suttit nere bakom Restaurang Magasinet. Vi behöver
hitta en ny bra plats för Sockenföreningens anslag tavla. Det finns en anslagstavla
vid Busstorget som behöver snyggas till ordentligt. Carina kollar med Regionen om
det är deras tavla och om vi i så fall får överta den, snygga upp den och använda den
till våra och andra föreningars anslag.
– Den postlåda som vi vill ha flyttad till Bungehallens vägg sitter fortfarande kvar ”på
sniskan” på andra sidan vägen. Våra tidigare kontakter och Carinas kontakt nyligen
med PostNords chef i Slite har inte gett något resultat. Carina fortsätter att stöta på
sina kontakter om en flytt.
7. Genomförda aktiviteter
─ Referat av Årsmötet har skrivits och skickats till media.
─ Skräpplockardagen den 25 april gick bra. Ca 40-50 elever från Fårösundsskolan
med sina lärare och några Fårösundsbor deltog med att samla in totalt ca 200 kg
skräp. Något mindre än förra året. Info och ett tack har lagts ut på vår hemsida och
på facebook.
─ Valborgsmässofirande ordnade vi som vanligt vid Båtklubbens strand. God
anslutning, ca 200 personer, som värmde sig vid brasan. Elever från Folkhögskolan
läste vårdikter. Mycket uppskattat! Kaffe- och korvförsäljning inne i Båtklubbshuset.
Tyvärr hade vi inte lyckats engagera någon sångkör.
Gullbritt skriver en text att lägga ut på hemsidan och på facebook, där vi tackar
Folkhögskolans elever särskilt.
8. Kommande aktiviteter
– Trädgårdsmarknad lördagen 11 maj kl. 11.00 - 15.00 vid Fårösunds Båtklubb.
De ur styrelsen som kan samlas ca 09.30-10.00 för att förbereda bord m.m. Ett antal
utställare/säljare har kontaktats/hört av sig.
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.
Vi ordnar med kaffe och korvförsäljning.
Annonsering har skett i samhället och via hemsidan och facebook.
─Nationaldagen 6 juni. Kören Fåröfröjd är bokad liksom Norra Gotlands
Folkdansgille.
Vårtalare? Förslag framfördes. Vi funderar vidare.
Ljudanläggning, hyra av Kuno?
Fanborg ordnas.

Konferencier: Göran Öhlund.
Kaffe/saft ordnas via caféet, TP. De i styrelsen som har möjlighet tar med termosar
med kaffe.
Carina koller med klass i Fårösundsskolan om de vill bidra med hemmagjord
Nationaldagsbakelse (liksom förra året).
Affischtext ska utformas.
─Samarbete Bungemuséet. Först i tiden ligger Midsommarafton. Vi kan bidra med
”basaraktiviteter” som förra året, exempelvis godishjul, bollkastning, pilkastning,
boccia m.m. Vi inväntar kontakt med Viktoria.
─ Studiecirkel i ”Klä om en gotlandsljusstake”. Kontakt har tagits med Anna Dersjö
som tackat ja till förfrågan till att vara kursledare. Tillsammans med henne ska vi
besluta om när i tiden cirkeln ska hållas, var, vid hur många tillfällen, vilket material
som ska användas samt deltagarnas kurskostnad.
9. Inga inkomma skrivelser fanns att redovisa.
10. Rapport från arbetet med sockenboken
Informerades att arbetet fortskrider. Vi planerar för boksläpp för den första
sockenboken i en serie av flera lördagen den 23 november 2019 kl. 10.00 i
Träffpunktens lokaler.
11. Rapport från möte Fårösunds utveckling
Stormötet i Idrottshallen den 4 april samlade ca 140 personer (det kunde ha varit
flera). De olika arbetsgrupperna presenterade sitt jobb. En politiker och två
tjänstemän från Regionen höll anföranden och därefter var det mingel och samtal.
Nu fortsätter arbetet i gruppen med att bilda en aktiv styrelse för att genom ett
strukturerar arbete ta sig an den Lokala Utvecklingsplanen (LUP) som startar i höst.
12. Rapport Hembygdsförbundet
Gullbritt redovisade innehållet i skriften ”Att känna sitt hemma”, som vill inspirera
föreningar och ungdomar att mötas och skapa studiecirklar tillsammans för att ta till
vara engagemang och intresse för hembygden.
Vi beslutade att var och en funderar vidare på om denna form av studiecirkel kan
vara något för vår förening och i så fall ta upp frågan vid något möte framöver.
13. Texten Informationsblad till alla fastigheter i socknen, där vi informerar om den
nya styrelsens sammansättning efter årsmötet och planerade kommande aktiviteter
samt inbetalningskort för medlemsavgiften, kopierades och fördelades bland oss i
styrelsen att dela ut i alla postlådor i socknen snarast möjligt.
14. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 4 juni 2019 kl. 10.00 i Träffpunktens lokaler.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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