Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Bunge Sockenförening
20200409
Närvarande:

Carina Björklund
Ann-Britt Lantz
Eva Fohlström
Kenneth Skarphagen
Anita Skarphagen

Lämnat förhinder:

Gullbritt Thorsell
Pelle Fahlén.

Bilaga:

Skrivelse från ordinarie sekreterare Gullbritt Thorsell
§1 Öppnande

Ordföranden Carina Björklund förklarade mötet öppnat. Till
mötessekreterare utsågs Anita Skarphagen.
§2 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Föregående styrelsemötes protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte upplästes. Protokollet justerades
i befintligt skick och lades till handlingarna.
§4 Genomfört årsmöte
Ordföranden rapporterade att årsmöte hållits. Det justerade protokollet
lästes upp.
§5 Ekonomi
Föreningens saldo uppgår till 60 992, 15kr och antalet betalande
medlemmar 27 stycken.
§6 Genomförda aktiviteter
Se bilaga angående svar på enkät angående Besöksnod Norr.
§7 Kvarstående och pågående punkter
Vandringsled Bungenäs: Göran Öhlund fortsätter ansvara för arbetet med
vandringsleden. Styrelsen beslöt bjuda in Göran till ett styrelsemöte för
att rapportera om arbetet.

Cykelleden Nordretleden: Skyltningen av Nordretleden har rättats till på
några ställen och behöver kompletteras med nya skyltar på några.
Styrelsen betonade vikten av att Bunge Sockenförening fortsättningsvis
behåller ansvaret för leden och informationsbroschyren.

§8 Rapport Hembygdsförbundet.
Hembygdsträffarna har på grund av pandemin ställts in resten av året,
återkommer 2021.
§9 Kommande aktiviteter
På grund av den pågående pandemin beslöt styrelsen följande:
Valborgsmässofirandet annonseras inte och inget kaffe serveras men det
ihopsamlade riset eldas upp.
Trädgårdsmarknaden ställs in liksom nationaldagsfirandet.
Carina Björklund fick i uppdrag att kontakta Helena Herlitz angående
sockenföreningens medverkan och skolans behov av hjälp vid
skräpplockardagen.
Angående samarbete med Bungemuseet, röjning av Ojnareskogen och
midsommarfirande fick Gullbritt Thorsell ansvaret att kontakta
Bungemuseet.
§10 Inkomna skrivelser
En skrivelse från Gullbritt Thorsells hade inkommit. Styrelsen beslöt att
bilägga skrivelsen till protokollet.
§11 Rapport från föreningen Fårösunds utveckling
Kennet Skarphagen rapporterade från FU senaste möte att LUPdokumentationen beräknas vara klar i april, att folkhögskolan fortsätter
med SFI och dagkursen under 2020, att marinen sagt upp hyresavtalet
med båtvarvet och att det finns planer på bostadsbyggande i Fårösund
§12 Övrigt
Flaggning: Styrelsen beslöt ge Kenneth Skarphagen i uppdrag att sköta
flaggningen i Fårösund på påskdagen 20200412.

Medlemsbrev: Gullbritt Thorsell har uppdraget att skriva medlemsbrevet
som förutom information om sockenföreningen innehåller en påminnelse
om betalning av medlemsavgiften. Styrelsen delar sedan ut brevet.
Styrelsen beslöt undersöka möjligheten att skicka ut medlemsbrevet som
e-mail istället för att dela ut det.
Föreningsnotiser i tidningen: Ordföranden fick i uppdrag att kontakta
Gullbritt angående möjligheten att sätta in information om Bunge
Sockenförenings årsmöte.
§13 Nästa möte
Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 12 maj kl.
10.00 i Röda Korsets lokal.
§14 Avslutning
Ordförande Carina Björklund förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Anita Skarphagen

Styrelsemöte Bunge Sockenförening 9 april 2020
Rapport och synpunkter
Genomfört Årsmöte
De undertecknade och justerade protokollen från Årsmötet och det
konstituerande mötet vill jag ha i original till föreningens arkiv. Så även
den undertecknade Revisionsberättelsen. Dessutom vill jag ha Resultatoch Bokslutsrapporten, Verksamhetsplanen och Budgeten. Carina: du kan
väl samla ihop handlingar i ett kuvert och lägga i min brevlåda, tack.
Ekonomi
Antal betalande medlemmar är 7 st. per den 7 april.
Genomförda aktiviteter
Enligt beslut vid förra styrelsemötet har jag besvarat telefonintervju från
WSP Sverige AB gällande utvärdering av vår medverkan i projektet
Besöksnod Norr. Vad jag särskilt tryckte på var att vi inte hört någonting
alls om hur det går med projektet efter det första och enda möte vi deltog
i.
Kvarstående och pågående punkter
─ Vandringsled. Göran Öhlund har meddelat att han gärna kvarstår som
ansvarig för vår planerade nya vandringsled runt Bungenäs.
─ Cykelleden. 4 st. nya cykelledsskyltar är uppsatta från Lergravsvägen
och fram mot kyrkan. En femte kvarstår, där jag behöver ny skylt
pekande åt vänster. Skylt saknas också vid infarten till det bilfria området
i Bungenäs (vänster). Göran kommer att fixa till en del sneda
skyltar/felaktiga placerade inom Bungenäsområdet. Skylten vid
Haltarvevägen mot Bungenäs är felvänd. Skall visa rakt fram från
Fårösund mot Bungenäs. Bör egentligen sitta på höger sida sett från
samhället, tillstånd finns från fastighetsägaren Tommy Karlsson att sätta
skylten på hans tomt, men enklast är ju att bara vända på skylten på
vänster sida.
Rapport Hembygdsförbundet
─ Enkät om hembygdsrörelsens turistverksamhet har besvarats.
─ Årsrapport ska skickas in efter årsmötet innehållande namn på
ordförande, kassör och sekreterare samt kontaktpersoner.
─ Bygdeband finns nu under Hembygdsportalen.
─ Skriften Bygd och Natur nr 1 för året har kommit innehållande mycket
smått och gott. Jag tar med den nästa gång.
─ Hembygdsträffarna ställs in för hela året på Gotland. Återkommer 2021.
─ Nyhetsbrev. Mycket handlar nu om Corona-viruset, där man uppmanar
alla hembygdsföreningar att vidta åtgärder för att förhindra
smittspridning. Sjukdomen är klassad som allmänfarlig oh samhällsfarlig
och Smittskyddslagen medför skyldigheter som alla måste följa. Man ger
råden att t.ex. hålla digitala möten eller möten utomhus och att undvika
att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.
Kommande aktiviteter
─ Trädgårdsmarknaden den 9 maj bör vi ställa in helt med hänvisning till
Coronasmittan, tycker jag. Det kommer bli svårt att hålla 2 m avstånd i
lokalen mellan utställare och besökare.

─ Skräpplockardag. Anmälan om deltagande ska lämnas senast den 15
maj. Dock kommer material (påsar etc.) skickas direkt till anmälda skolor.
Regionen är inte lika mycket inblandad längre som tidigare. Mitt förslag är
att låta Fårösundsskolan sköta anmälan. Vill de ha hjälp av
Sockenföreningen som tidigare kan de väl kontakta oss.
─ Samarbete Bungemuseet. Röjning vid Ojnareskogen och vid Bunn,
måste ske en onsdag eftersom museets arbetslag arbetar onsdagar och de
behöver delta som ”arbetsledare” och förse besökare med utrustning från
museet. Förslag på dag den 3 juni. Vad säger vi i föreningen?
Övrigt
─ Medlemsbrev. Vi brukar ju alltid efter Årsmötet författa ett brev där vi
berättar om vilka styrelseledamöter föreningen har efter årsmötet och lite
grann om förra årets verksamhet och innevarande års planer på
aktiviteter samt ber om medlemsavgiften för året och uppgift om
bankgirokonto. Så brukar vi gå/cykla/bila runt och lägga brevet i samtliga
brevlådor. Ska vi göra likadant i år?

