Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2020-02-27
Kl. 16.00 – 18.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt Lantz, Gullbritt
Thorsell och Göran Öhlund.
Frånvarande: Lasse Dehlin.
1. Ordf. Carina Björklund hade aviserat senare ankomst och i avvaktan på henne
diskuterade vi övriga punkterna 8 och 9 och delar av punkten 11.
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 63 515 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.
Carina har rättat till några av de befintliga skyltarna. Virke är inköpt för att tillverka
nya stolpar och därefter sätts nya skyltar upp så snart vädret tillåter.
Vi saknar dock ett antal skyltar för att komplettera hela cykelleden. Förslag att be
Lennart Jonsson att nytillverka det antal som saknas, alternativt klistra på nya lösa
pilar som visar korrekt körriktning.
En ny folder behöver vi också ta fram.
7. Inkomna skrivelser
Skrivelse har kommit från WSP Sverige AB där man ber om en telefonintervju med
Carina gällande utvärdering av vår medverkan i projektet Besöksnod Norr.
Beslutades att Gullbritt tar telefonintervjun.
8. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund
─ Nyhetsbrev har kommit gällande Hembygdsförbundets årsmöte den 23 februari
2020 samt vårens informationskvällar.

─ Information har kommit angående Bygdeband.
9. Rapport från möte Fårösunds utveckling
─ Den 29 januari var det ett Stormöte i Utsiktens lokal angående Folkhögskolans
beslutade nedläggning av vissa linjer. Möte var mycket väl organiserat och välbesökt.
En panel av tjänstemän från Region Gotland svarade så gott de kunde på ett flertal
frågor och argument från den stora publiken som uttryckte sin stora besvikelse över
beslutet och som ville få en ändring till stånd.
─ Den 4 februari var det ett tredje och sista möte inför den Lokala Utvecklingsplanen
för Fårösund (LUP). Vi inväntar nu en sammanställning av Malena Bendelin.
10. 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, 6-juni firande och samarbete med Bungemuseet under Midsommarafton.
Trädgårdsmarknad planeras till den 9 maj. Gullbritt bokar lokal och ber Valter lägga
in text på vår hemsida att Carina tar emot bokningar av bord.
11. Årsmöte
Föreningens årsmöte planeras till lördagen den 28 mars 2020 kl. 14.00 i
Träffpunktens lokaler i Fårösund.
Eva har bokat lokal och fixar kaffe och kaka.
Kallelse skickas ut senast den 7 mars liksom annonsering i media och i samhället
(Gullbritt).
Räkenskapshandlingar har lämnats till revisorn av Göran.
Budget ska skrivas av Göran.
Verksamhetsberättelse för 2019 har skrivits av Gullbritt och undertecknades av de
närvarande på mötet.
Verksamhetsplan för 2020 har skrivits av Carina, godkändes av mötet.
Dagordning har skrivits av Gullbritt
Smörgåstårta beställs (Gullbritt)
Carina frågar Arne Eklund om han liksom tidigare år vill vara ordförande vid årsmötet
samt att eventuellt informera om föreningen Fårösunds Utveckling samt turerna kring
nedläggning av vissa delar av Folkhögskolans utbildning.
12. Övrigt
─ Efter vår skrivelse till Regionen har man nu åtgärdat gatuskylten ”Biskopsvägen” .
─ Brev har sänts till föreningen FGoiK med förfrågan om deras ansvar för skylten
”Idrottsplatsen” och svar har kommit att de ska undersöka vem som ansvarar.
─ Vår tidigare ”flaggeneral” Roland Ljunggren har slutat.
Ansvariga för flaggningar framöver tas upp som en punkt vid nästkommande
styrelsemöte. Carina tar fram förslag.
─ Vårt Välkomstbrev till Bunge socken har lämnats till två st. nyinflyttade.
─ Vi har fått information om att SFI-utbildningen på Folkhögskolan inte kommer att
avslutas vid terminsslutet i juni (som Ella-utbildningen), utan fortsätter ytterligare en
termin.

14. Nästa styrelsemöte blir preliminärt torsdagen den 9 april 2020 kl. 16.00 i
Träffpunktens lokaler. Eva bokar lokal.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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