Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-08-17
Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund
Närvarande: Carina Björklund, Britt-Marie Eskelund, Pelle Fahlén, Eva
Fohlström, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.
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 70 087 kronor.
18 st. har betalat medlemsavgift för i år.
6. Genomförda punkter
─ Annonsering i sommarens nummer av ”Gotland Gratistidning” v. 27 har
gjorts, inkluderande den teckning Kenneth gjort.
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. Just idag ser vi att det pågår
beläggningsarbeten på Stuxvägen. Eva kontaktar personerna som arbetar där och
frågar om de övriga vägar som Carina påmint om även kommer att åtgärdas.
─ Skräpplockning
En samling av alla frivilliga krafter i hela socknen som ”går man ur huse” för att
städa upp längs våra vägar en särskild ”skräpplockardag” vore väldigt bra.
Vi vill därför gärna fortsätta med den årliga skräpplockningsdagen på våren
(initierad av ”Håll Sverige rent” och Regionen) tillsammans med elever från
Fårösundsskolan och gärna också tillsammans med och samma dag som
samfälligheten i Utbunge har sin skräpplockardag. Gullbritt skickar denna
information från vår styrelse till kontaktpersonen i samfälligheten, Lasse
Svensson, med förhoppning om att vi genom kontakter under tidig vår nästa år
kan komma överens om lämplig dag och eventuellt de praktiska förberedelser
som kan behövas.

– Studieförbundet Vuxenskolan informerar om fyra träffar kring ”Miljöpolicy i
vår förening”. Kanske kan vara något för oss i samband med vår eventuella
Skräpplockningsdag.
─ Bungeviken
Mycket folk har besökt Bungeviken i sommar och har uttryckt sin glädje över att
badplatsen är bra och trivsam. Kenneth skriver ett meddelande till Regionen där
vi säger att vi är nöjda med att släken blivit omhändertagen och att
uppsnyggning gjorts. Men också samtidigt förutsätter att Regionen även till
nästa badsäsong klipper gräset och håller snyggt.
8. Kommande aktiviteter
─ Samarbete med Bungemuseet inför Kulturarvsdagen 11 eller 12 september
kommer inte till stånd. Julstämning (18 december?) är i skrivande stund osäkert.
9. Nyhetsbrev
– Nyhetsbrev har kommit från Gotlands kulturarvskonsulent, Sofia Hoas, där
hon söker extra volontärer till Medeltidsveckan v. 32.
– Hon föreslår också en aktivitet ”Öppna museer” i samband med
Kulturarvsdagen. Pushar även för möjligheter till marknadsföring och olika
former av ekonomiskt stöd.
– Romateatern spelar sin föreställning av ”Stormen” på fabriken i Salthamn.
Biljetter kan beställas via Kulturkonsulenten.
10. Inkomna skrivelser
– Inga skrivelser har inkommit.
11. Hemsidan
– Antal besökande på vår hemsida har sedan föregående styrelsemöte varit ca
1 200 per månad.
12. Övrigt
─ Båtens dag arrangeras av Fårösunds Båtklubb lördagen den 21 augusti 2021
kl. 11.00 – 15.00 med tipspromenad, turer med segel- och motorbåtar,
modellbåtar och uppvisning av sjöräddningens båtar.
─ Föreningsstyrelsen har en idé om att vi föreningen instiftar och delar ut ett
pris till ”Årets Bungebo”. Till någon som är värd att uppskattas för något som är
bra för socknen. Vi beslutade att Gullbritt skriver förslag till en text, i form av
en enkät, där vi ber sockenborna nominera kandidater till denna utmärkelse.
Mailar till övriga styrelseledamöter för synpunkter.

13. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 21 september 2021 kl. 10.00 i
Träffpunktens lokaler. Eva bokar lokal.
14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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