
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-04-20 

Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 
 

Närvarande: Carina Björklund, Britt-Marie Eskelund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt 

Lantz, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  

 

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 71 330 kronor  

14 st. har betalat medlemsavgift för i år. 

 

6.  Genomförda punkter 

─ Årsmöte 2021 

Med anledning av pågående Coronapandemi beslutade styrelsen den 23 februari 2021 att inte 

genomföra årsmötet med fysiskt deltagande utan i stället amvända oss av möjligheten till ett 

digitalt årsmöte. Vi skickade brev till våra medlemmar tillsammans med Valberedningens 

förslag till styrelseledamöter för år 2021 och bad att medlemmarna skulle göra sin röst hörd 

genom att lämna oss sina svar senast den 19 april 2021. Handlingar inför årsmötet fanns att 

läsa på vår hemsida. Fjorton medlemmar utnyttjade sin rösträtt och alla tillstyrkte 

Valberedningens förslag. Årsmötesprotokoll är skrivet per capsulam, d.v.s. ett 

beslutsprotokoll utan fysiskt deltagande av mötesdeltagarna och finns att läsa på hemsidan. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– Hål/gropar i vägar 

Carina har ringt Regionen ett flertal tillfällen och påpekat att hål i vägen vid hamnen, på 

Strandvägen, Stuxvägen och Åldermansvägen samt beläggningsarbete behöver åtgärdas. Först 

nu den senaste veckan fick hon ett ärendenummer, som visar att ärendet registrerats för vidare 

åtgärd. 

─ Trycksaken Fårö & Fårösund kommer att tas fram även för år 2021. Vi uppfattar att syftet 

med skriften är information och att säga Välkommen till våra besökare, särskilt under 

sommaren. Vore bra att Bunge Sockenförening kan synas där med en annons. Carina kollar 

pris m.m. Gullbritt skickar bilder till Anita från Fårösunds Marknad, tagna för några år sedan, 

som får i uppdrag att välja ut en bra bakgrundsbild till vår annons. 

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

Fårövägen vid galleri Zelma. Gullbritt har skrivit till Regionen och framfört detta förslag. Vi 

avvaktar svar från Regionen.  

─ Vi skulle kunna ordna en egen dag kring Skräpplockning i föreningens regi, men måste då 

först få klartecken att Återvinningscentralen kan ta emot osorterade sopor i säckar. Carina 

kollar. 

─ Vi konstaterar också att den årliga sopningen av vägarna har gjorts av Regionen, men bara 

vissa vägar, inte alla. 



─ 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 har skrivit 

brev till Regionen.  

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. Gullbritt kontaktar 

Mats Widgren med förslag om att vi vill träffa samfällighetsföreningen för en diskussion. 

 

8. Kommande aktiviteter 

Samarbetet med Bungemuseet Midsommarafton 25 juni, Kulturarvsdagen 11 eller 12 

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

 

9. Rapport från Sveriges Hembygdsförbund 

– De senaste Nyhetsbreven informerar om satsningen ”Kulturarvet som besöksmål” och den 

”verktygslåda” med en uppsjö av material som man kan arbeta med. Dessutom pushar 

Gotlands Hembygdsförbund för årets Hembygdsträffar och ett projekt med att odla lin.  

 

10. Inkomna skrivelser 

– Skrivelse har kommit från Föräldragruppen årskurs 9 i Fårösundsskolan där man vädjar om 

bidrag för att kunna arrangera en drogfri avslutningsdag för årets niondeklassare den 10 juni 

till att bli en nykter och minnesrik dag. Styrelsen beslutade att lämna 500 kronor i bidrag. 

 

11. Flaggning 

─ Kommentarer har kommit från några håll om att Carina senaste allmänna flaggdagen, 

Påskdagen den 4 april, glömde hissa flaggorna på Regionens flaggstänger i samhället. Vi har 

tidigare ibland lämnat detta delikata uppdrag till en person utanför styrelsens krets. Styrelsen 

beslutade nu att skriva ett brev till en person boende i Fårösund, Rutger Bandholtz, och fråga 

honom om han skulle vilja åta sig detta uppdrag för Bunge Sockenförenings räkning. Gullbritt 

ansvarar. 

 

12. Föreningen Fårösunds Utveckling 

Föreningen Fårösunds Utveckling har delat ut information om föreningen och dess fortsatta 

arbete till alla postlådor i samhället. 

 

13. Övrigt 

– Hemsidan. Antal besökande på vår hemsida är knappt 50 st. per dag, ca 1 390 st. per månad. 

Vi beslutade lägga in en liten ”flash” på första sidan om att vi gärna ser att den som vill 

upprätthålla och stödja föreningens verksamhet när pandemin avklingat och restriktionerna 

kring publika arrangemang försvunnit gärna får betala sin medlemsavgift till föreningen. Vi 

beslutade också att detta år inte dela ut det informationsblad till alla postlådor som vi gjort 

under många år. 

På hemsidan finns en informationstext om Bunge socken, skriven för några år sedan och som 

nu känns lite föråldrad. Britt-Marie fick i uppdrag att förnya texten. 

─ Arbetet med Bunge Sockenbok fortskrider långsamt.  

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 18 maj 2021 kl. 10.00 i Träffpunktens lokaler. Eva 

bokar lokal.  

 

 

 

 



15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


