Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-01-27
Kl. 16.00 – 18.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Gullbritt Thorsell och
Göran Öhlund.
Frånvarande: Lasse Dehlin och Ann-Britt Lantz
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 65 101 kronor.
Göran har färdigställt räkenskaperna för år 2019 och kan konstatera att föreningen
gått med vinst på drygt 5 000 kronor.
6. Kvarstående punkter från tidigare möten:
– Ny vandringsled ska börja vid Fårösunds Fästning, där parkeringsplatser redan
finns. Leden fortsätter sedan söderut genom naturreservatet och ut på
Bungenäsvägen, runt hela udden i Bungenäs och vidare längs med befintlig väg mot
och förbi badplatsen Bungeviken, mot Mattise gård, till korsningen Utbungevägen,
tillbaka till Fårösunds fästning. Göran får mandat att planera för ledens exakta
sträckning i naturen.
Beslutades att Göran delar en namnlista över markägarna runt leden till
styrelseledamöterna och att vi därefter fördelar dessa mellan oss och ringer runt till
dessa för att få deras tillstånd att göra i ordning en stig/vandringsled med ett antal
små skyltar på lämpliga ställen. Skriftliga avtal ska också upprättas med var och en.
Kontakter tas med tänkbara administratörer till gruppen. Vi får räkna med att det
kommer att bli en hel del jobb att göra under projektets gång. Göran ansvarig.
– Nordretleden/ Cykelleden.
Vi behöver sätta upp 2 skyltar med pilar visande åt höger, 3 skyltar med pilar visande
till vänster och 2 skyltar med pilar visande rakt fram. Virke är inköpt för att tillverka
nya stolpar och därefter sätts skyltar upp.
Vi saknar dock ett antal skyltar för att komplettera hela cykelleden. Förslag att be
Lennart Jonsson att nytillverka det antal som saknas.
En ny folder behöver vi också ta fram.
7. Genomförda aktiviteter
─ Julstämning på Bungemuseet arrangerades söndagen den 15 december 2019 i
samarbete mellan Bungemuseet och Bunge Sockenförening. Jämfört med förra året
var det ett något färre antal besökare totalt. Vädret var dock bättre och de flesta var
nöjda med dagen. Liksom förra året svarade vår förening för marknaden i

1600-talsladan. 9 st. utställare/försäljare deltog. Nytt för året var att vi använde
Undantagsstugan vid 1700-talsgården som utställningslokal för gotlandsljusstakar
och även för visning av hur man klär en gotlandsljusstake.
Eftersom det fanns många ljus kvar från tidigare års ljusstöpningar anordnade vi ett
lotteri, där 10 st. vinster bestod av ett ”vinstpaket” med 4 st. ljus. Dessutom utlottades
en högvinst fram när hela lottringen var slutsåld i form av en Gotlandsljusstake.
Vinsten utföll på Lottnummer 45. Meddelande om vilket lottnummer som vunnit har
informerats på vår hemsida och anslagits på anslagstavlan i Träffpunkten, där
vinsten också kunde hämtas. Dock har vinsten inte hämtats ut, varför Carina nu
förvarar ljusstaken i sitt förråd.
── Fårösunds utveckling har sänt en skrivelse till Regionen angående den tänkta
nedläggningen av vissa utbildningslinjer på Folkhögskolan i Fårösund. Bunge
Sockenförening har fått tillfälle att lägga synpunkter på texten.
8. Inkomna skrivelser
Skrivelse har kommit från Fårösunds utveckling med information om att ett Stormöte
kommer att hållas onsdagen den 29 januari kl. 18.00 i Rest. Utsikten i Fårösund
angående den tänkta nedläggningen av vissa utbildningar på Folkhögskolan.
Angeläget att så många som möjligt deltar och protesterar mot nedläggningen.
9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund
─ Redovisning av antalet medlemmar i Bunge Sockenförening 2019, 130 st. har
lämnats till förbundet av Gullbritt.
─ Enkät om föreningens verksamhet under 2019 har besvarats av Gullbritt.
─ Senaste Nyhetsbrevet innehöll kallelse till Årsmöte med Gotlands
Hembygdsförbund den 23 februari i Gammelgarns bygdegård samt program och
datum för förbundets utbildningsserie under våren.
─ En 4-timmars kurs i grundläggande Arkivering för styrelseledamöter och
medlemmar i de gotländska hembygdsföreningarna har genomgåtts av Gullbritt.
Kursen genomfördes i samarbete med Landsarkivet i Visby.
10. Rapport från möte Fårösunds utveckling
Dokumentation har lämnats till oss från Malena Bendelin som utgångspunkt inför träff
nr 3 den 4 februari 2020 kl. 18.00 gällande vår Lokala utvecklingsplan, LUP; Mål och
Handlingsplan för hur vi vill att Fårösundstrakten ska vara år 2040 och en Vision för
Fårösund år 2040. Styrelsen resonerade kring detta och är överens om att det
viktigaste målet för Fårösund är att bygga flera bostäder så att befolkningen kan öka.
För föreningens del är det också viktigt att vår planerade Vandringsled kommer till
stånd till gagn för bygdens invånare och besökare, men betydligt snabbare än till år
2040.
11. Kommande aktiviteter
─ Förslag har kommit från ordförande i Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge
att samarbeta kring en arbetsdag/utflykt med att röja sly och snygga till den gamla
boplatsen vid Ojnareväg. Styrelsen är positiv till förslaget. Tillsammans skall vi
komma överens om lämpligt datum för en sådan dag under april/maj 2020.
─ Liksom förra året planerar vi för Skräpplockardag i april, Valborgsfirande den 30
april, Trädgårdsamarknad i maj, 6-juni firande och samarbete med Bungemuseet
under Midsommarafton. Gullbritt ber Valter lägga in aktiviteterna på vår hemsida.

12. Årsmöte
Föreningens årsmöte planeras till lördagen den 28 mars 2020 kl. 14.00 i
Träffpunktens lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal och kaffe.
Kallelse skickas ut senast den 7 mars.
Annonsering ska göras.
Valberedningens ordförande Curt Broberg var närvarande under denna punkt och vi
resonerade om olika tilltänkta namn som nya ledamöter i styrelsen.
Medlemsregister och förra årets årsmötesprotokoll skickas till Curt av Gullbritt.
Räkenskapshandlingar lämnas till revisorn av Göran.
Budgetsiffror diskuterades. Göran skriver förslag.
Verksamhetsberättelse för 2019 skrivs av Gullbritt.
Verksamhetsplan för 2020 skrivs av Carina.
13. Övrigt
.─ Gullbritt har skrivit till Regionen och bett att man snarast åtgärdar att gatuskylten
”Biskopsvägen” har ”hasat ner” från sitt ursprungliga läge på stolpen och att texten på
skylten knappt syns. Samma sak gäller för gatuskylten ”Idrottsplatsen”. Svar har
kommit att skylten ”Biskopsvägen” ska åtgärdas, men att skylten ”Idrottsplatsen” inte
är Regionens ansvar. Brev har därför sänts till föreningen FGoiK med förfrågan om
deras ansvar för skylten och svar har kommit att de ska undersöka vem som
ansvarar.
─ Vår tidigare ”flaggeneral” Roland Ljunggren har slutat. Styrelsen beslutade att som
ett tack för jobbet bjuda honom och hans fru på räkmacka och kaffe på Kupan.
Kommande flaggdag 28 januari kommer Carina sköta flaggningen.
Ansvariga för flaggningar framöver tas upp som en punkt vid nästkommande
styrelsemöte.
14. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 27 februari 2020 kl. 16.00 i Träffpunktens
lokaler. Eva bokar lokal.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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