
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-03-23 

Kl. 10.00 – 12.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

 

Närvarande: Carina Björklund, Eva Fohlström, Anita Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  

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

 

Frånvarande: Pelle Fahlén, Ann-Britt Lantz och Kenneth Skarphagen. 

 

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 73 471 kronor.  

12 st. har betalat in årets medlemsavgift. 

 

6.  Genomförda punkter 

– Hemsidan 

En aktuell lista över vilka företagare som finns i området är nu klar. Valter har lagt in listan på 

hemsidan. Han fortsätter också med att strukturera och komplettera sidan. 

Antal besökande på vår hemsida är knappt 50 st. per dag, ca 1 385 st. per månad. Mycket bra, 

tycker vi. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– 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. Vissa hål har täckts med små 

”klickar” av asfalt, andra har inte åtgärdats. 

 

8. Kommande aktiviteter 

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

kommande aktiviteter. Vår avsikt har varit att arrangera våra vanliga aktiviteter även under år 

2021, d.v.s. Valborgsmässofirande 30 april, Trädgårdsmarknad i maj och Svenska 

Nationaldagen 6 juni, men beslutar idag att ställa in dessa arrangemang. Samarbetet med 

Bungemuseet Midsommarafton 25 juni, Kulturarvsdagen 11 eller 12 september och 

Julstämning (18/december?) är i skrivande stund osäkert. 

 

Vad gäller Årsmötet använder vi oss av möjligheten att i år 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, tre veckor fram i tiden (enligt stadgarna). 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. 

Så snart vi fått Valberedningens förslag skickar Gullbritt brevet via e-post alternativt kuvert. 

 

 



9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 

– De senaste Nyhetsbreven påverkas mycket av coronapandemin och påminner om 

webseminarier och bidragsansökningar. Nyhetsbrev från Gotlands Hembygdsförbund pushar 

också för Studieförbundet Vuxenskolan och deras kursutbud. 

 

10. Inkomna skrivelser 

– Skrivelse har kommit från ”Hittaut Gotland”, som undrar om vår förening vill vara med och 

sponsra deras verksamhet, (som samordnas av Svenska Orienteringsförbundet), med 1 000 kr. 

Efter diskussion beslutades att Gullbritt svarar på skrivelsen och säger att vi överlämnar denna 

fråga till Idrottsföreningen Fårösunds GOIK, KA3 IF eller Idrottscentret.  

 

11. Föreningen Fårösunds Utveckling 

Föreningen Fårösunds Utveckling har haft sitt årsmöte. Deras marknadsgrupp har också haft 

ett möte och resonerat kring möjligheten att anordna Fårösunds Marknad detta år med tanke 

på pandemin. Någon större marknad lik de som varit tidigare år vill man dock inte planera för, 

däremot tänker man sig eventuellt en mindre marknad med enbart lokala utställare och 

medverkande. Fårösunds Båtklubb planerar att anordna Sundssimmet, men har ännu inte fattat 

ett beslut. Kanske kan man få till en ”Bungedag”, som man hade i tankarna hösten 2020. 

 

12. Övrigt 

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

har erhållits. 

─ Carina har varit kontakt med regionens hälsostrateg och bett att texten i informationen 

kring Hälsans stig ska ändras så att det framgår att det inte längre finns någon broschyr i 

pappersform, utan endast i digital form. 

─ Trycksaken Fårö & Fårösund kommer att tas fram även för år 2021. Vore bra att Bunge 

Sockenförening kan synas där med en annons. Carina kollar pris m.m. 

─ Papperskorgen i korsningen Strandvägen/Parkvägen vill vi ta bort och flytta den till 

Fårövägen vid galleri Zelma. Gullbritt skriver till Regionen. 

─ Tidigare år har vi anordnat en Skräpplockningsdag runt om i socknen under kampanjen 

”Håll Sverige rent”. Förra året arrangerade Fårösundsskolan denna dag själva. Vi beslutade att 

även detta år låta skolan ordna denna dag. 

Vi skulle kunna ordna en egen dag i föreningens regi, men måste då först få klartecken att 

Återvinningscentralen kan ta emot osorterade sopor i säckar. Carina kollar. 

─ När nu våren och sommaren närmar sig är det dags att påminna Regionen om sitt ansvar att 

snygga till strandremsan i Bungeviken utan att ”samtidigt ta bort sanden. Gullbritt skriver 

brev. 

Ett förslag till aktivitet kan vara att tillsammans med samfälligheten och den person som äger 

delar av området, Sven Fuglesang, snygga till övriga delen av Bungeviken. 

─ Arbetet med Bunge Sockenbok fortskrider långsamt. 

 

13.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 20 april 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 


