
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-01-21 
Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 
 
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Anita Skarphagen, 
Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  
Britt-Marie Eskelund, medlem, deltog också i mötet. 
 
Frånvarande: Ann-Britt Lantz. 
 
1. Ordföranden Carina Björklund förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Ekonomi 
Ekonomiskt saldo idag är 77 090 kronor.  
7 st. har redan betalat in årets medlemsavgift. 
 
6. Genomförda punkter 
– Cykelpump 
Vi har nu fått svar från Regionen som säger att pumpen placerats vid färjeläget i 
september 2020. Vi avslutar därmed denna punkt.  
 
7. Kvarstående och pågående punkter  
– Nordretleden/ Cykelleden.  
Vi har fått ett andra korrektur från tryckeriet inför nytryck av Cykelfoldern som vi 
godkänner. Vi beställer nu 3 000 nya foldrar. 
– Hemsidan 
En aktuell lista över vilka företagare som finns i området är nu klar. Carina lägger in 
listan på Företagarföreningens hemsida och meddelar Valter som länkar listan till 
Sockenföreningens hemsida. 
– Hål/gropar i vägar 
Påpekande om hål i vägen vid hamnen, på Strandvägen, Stuxvägen och 
Åldermansvägen behöver göras. Carina ringer Regionen. 
 
8. Kommande aktiviteter 
Beroende på hur Coronapandemin utvecklas framöver är det mycket osäkert att 
planera för kommande aktiviteter. Vår avsikt är dock att arrangera våra vanliga 
aktiviteter även under år 2021, d.v.s. Valborgsmässofirande 30/4, Trädgårdsmarknad 
i maj och Svenska Nationaldagen 6/6. Samt även samarbeta med Fårö-Fårösunds 
Företagare Förening vid Fårösunds marknad, 31/7 och med Bungemuseet vid röjning 
i Ojnareskogen under våren, Midsommarafton 25/6, Kulturarvsdagen 11 eller 12 
september och Julstämning (18/12?). 
Dessutom behöver vi ju ha ett eget årsmöte i föreningen, helst senast under mars 
månad. Möjlighet finns att skjuta fram mötet eller ha brevväxling med våra 
medlemmar där vi t.ex. översänder Valberedningens förslag till ledamöter inför 
årsmötet och ber om svar via e-post eller på annat sätt. 



 
9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 
– Gullbritt har skriftligen rapporterat om antalet medlemmar i föreningen, 140 st. 
– De senaste Nyhetsbreven har förutom Jul- och Nyårshälsningar informerat om bl.a. 
Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte den 21 maj 2021och seminarium kring 
projektet ”Så blir vi yngre” den 10 februari kl. 18-20. Om någon ur styrelsen vill delta 
kan man anmäla sig direkt enligt vidaresänd info till var och en. Dessutom möjlighet 
att söka lokalt utvecklingsbidrag via GUBIS. 
– Vi har möjlighet att få flera ex (upp till 5 st.) av skriften Bygd och natur. Efter 
diskussion beslutade vi att avstå från flera än det exemplar vi nu får. 
 
10. Inkomna skrivelser 
– Inga inkomna skrivelser finns att redovisa. 
 
11. Föreningen Fårösunds Utveckling 
Carina informerade om att det kommit skrivelse från FU angående den lokala 
utvecklingsplanen inom Region Gotland (LUP). FU önskar svar på följande frågor: 

 Vad tycker ni är viktigt för att skapa ett attraktivare Fårösund?  

 Vilka aktiviteter jobbar ni med nu som stöttar detta? 

 Finns andra tankar på aktiviteter? 

 Finns behov av stöd i någon form? 
Övrigt: Finns det något som du eller ni skulle vilja skicka med till FU? 
Hur ofta träffas ni i föreningen per år? 
 
Vi diskuterade frågeställningarna och kom fram till att vi tar upp dessa frågor vid 
nästa möte när alla i lugn och ro hemma fått möjlighet att fundera. 
Svar på sista frågan: Vi har träffats 11 gånger under 2020. 
 
12. Övrigt 
– Vi diskuterade en artikel i GA från 19 januari där Region Gotland på en inlämnad 
förfrågan informerar att man inte kan åta sig att sköta en badplats i Kappelshamn 
beroende på att man inte äger marken där. Och vi kom överens om att använda oss 
av den artikeln när vi snart ska påminna Regionen om att sköta badplatsen 
Bungeviken som Regionen äger. 
 
13.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 23 februari kl. 10.00 i Träffpunktens lokaler. 
Eva bokar lokal.  
 
14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


