
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-02-23 

Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

 

Närvarande: Carina Björklund, Eva Fohlström, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen och 

Gullbritt Thorsell.  

Britt-Marie Eskelund, medlem, deltog också i mötet. 

 

Frånvarande: Pelle Fahlén och 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 77 379 kronor.  

10 st. har betalat in årets medlemsavgift. 

 

6. Genomförda punkter 

– Nordretleden/ Cykelleden.  

Vi har beställt och fått 1 000 st. nya foldrar. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– Hemsidan 

En aktuell lista över vilka företagare som finns i området är nu klar. Carina meddelar Valter.  

– Hål/gropar i vägar 

Carina har ringt Regionen och påpekat att hål i vägen vid hamnen, på Strandvägen, Stuxvägen 

och Åldermansvägen samt beläggningsarbete behöver åtgärdas. 

 

8. Kommande aktiviteter 

Beroende på hur Coronapandemin utvecklas framöver är det mycket osäkert att planera för 

kommande aktiviteter. Vår avsikt att arrangera våra vanliga aktiviteter även under år 2021, 

d.v.s. Valborgsmässofirande 30/4, Trädgårdsmarknad i maj, Svenska Nationaldagen 6/6 och 

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?) kommer förmodligen inte att 

kunna fullföljas. 

 

Vi beslutade, med anledning av Coronapandemin, att inte genomföra ett fysiskt årsmöte i år. I 

stället använder vi oss av möjligheten att genomföra ett digitalt möte genom att skicka ett brev 

till våra medlemmar, där vi översänder Valberedningens förslag till ledamöter inför årsmötet 

och ber om svar via e-post, telefon eller inlämning till Träffpunkten före en viss angiven 

tidpunkt. Vi skriver också i brevet att handlingar inför årsmötet finns att läsa på vår hemsida 

eller genom att vända sig till någon av oss i styrelsen. 

 

Följande handlingar skall vara skrivna, genomlästa och godkända för utskick av samtliga 

styrelseledamöter före den 28 mars. 



Brev till medlemmarna (Gullbritt) 

Dagordning (Gullbritt) 

Resultat- och Balansrapporter (Carina) 

Verksamhetsberättelse (Gullbritt) 

Verksamhetsplan (Carina) 

Budget (Carina) 

Revisionsberättelse (Bertil Eklund/Mats Widgren) 

 

9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 

– De senaste Nyhetsbreven har påmint om webseminarier och bidragsansökningar . 

 

10. Inkomna skrivelser 

– Skrivelse har kommit från Göran Smitterlau som driver sajten visbysweden.com. inriktad på 

det medeltida Visby och Medeltidsveckan. Han vill bygga ut sajten med de medeltida 

landsbygdskyrkorna på landsbygden och undrar om vi kan bidra med ett foto på Bunge kyrka. 

Vi beslutade att Gullbritt tar fram ett foto och skickar till honom.  

 

11. Föreningen Fårösunds Utveckling 

Vi diskuterade skrivelsen från FU angående den lokala utvecklingsplanen (LUP) och 

beslutade att svara enligt följande. 

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

Svar: Flera bostäder måste byggas i Bunge socken för att locka till sig flera bosatta. 

Bungeviken behöver få en ”uppryckning” som en lockande badplats. 

• Vilka aktiviteter jobbar ni med nu som stöttar detta? 

Svar: Våra vanliga aktiviteter under året som samlar permanent bosatta och tillfälliga 

besökande. 

Vi ser till att Cykelleden och Hälsans Stig är framkomliga och att skyltar finns på plats. 

Vi kontaktar Region Gotland genom skrivelser och telefonsamtal så snart vi upptäcker att 

regionens åtgärder behövs. 

• Finns behov av stöd i någon form? 

Svar: Vi vill gärna medverka och informera om vår verksamhet i den rullande digitala 

informationen i Bungehallen. 

• Hur ofta träffas ni i föreningen per år? 

Svar: Under 2020 har styrelsen träffats 11 gånger. 

 

12. Övrigt 

– Carina har ansökt om bidrag hos Länsförsäkringar under rubriken ”samhälle”. 

 

13.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 23 mars 2021 kl. 10.00 i Träffpunktens lokaler. Eva 

bokar lokal.  

 

14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


