Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-09-21
Kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler i Fårösund
Närvarande: Britt-Marie Eskelund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Ann-Britt
Lantz, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.
Frånvarande: Carina Björklund.
1. Då ordföranden Carina Björklund anmält förhinder valdes Kenneth
Skarphagen till mötesordförande och 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 69 457 kronor.
19 st. har betalat medlemsavgift för i år.
6. Genomförda punkter
- Utdrag ur föregående mötes protokoll gällande samarbete kring nästa års
Skräpplockning i socknen har skickats till kontaktpersonen i Bunge
vägsamfällighetsförening, Lasse Svensson. Vi kontaktar Lasse till våren.
- Kenneth har skrivit ett meddelande till Regionen där vi säger att vi är nöjda
med att släken blivit omhändertagen och att uppsnyggning gjorts i år i
Bungeviken. Men också samtidigt förutsätter att Regionen även till nästa
badsäsong klipper gräset och håller snyggt.
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. Vi kan nu konstatera att hålen på
Stuxvägen är åtgärdade, ny beläggning är pålagd. Övriga vägar är inte
åtgärdade. Carina fortsätter med kontakterna. Särskilt påpekas då att ”avfasning”
från nyasfalterade vägen till infarter längs Stuxvägen saknas.
8. Kommande aktiviteter
─ Samarbete med Bungemuseet har sedan några år skett strax före Jul under en
dag, kallad Julstämning, men kommer inte till stånd detta år.

9. Nyhetsbrev
– Nyhetsbrev har kommit Sveriges Hembygdsförbundet där man presenterar
förbundets nya ordförande Anna-Karin Andersson, tipsar om möjligheten att
söka Krisstöd från Kulturrådet samt informerar om två webbseminarier kring
”Kulturarvet som besöksmål”.
- Från Gotlands Hembygdsförbund har information kommit om
Hembygdsträffar under hösten, rapport från årsmötet i Bläse och en uppmaning
och uppmuntran att söka bidrag via LONA (Lokal naturvårdssatsning) med upp
till 50 % för att genomföra projekt till nytta för naturvår, friluftsliv och
pollinering där föreningar kan medfinansiera sin del med ideellt arbete.
- Från Studieförbundet Vuxenskolan har information kommit om utbildningar
t.ex. ”Valberedningsträff – en välfungerande styrelse når målet” den 14 oktober.
Vi beslutade att from nu vidarebefordrar Gullbritt de nyhetsbrev som kommer
direkt till hela styrelsen för alla att läsa. Informationen i ovanstående form
upphör. Om något verkar intressant för någon i styrelsen tar vederbörande upp
det direkt i mejl till övriga eller på dagordningen vid nästa möte.
10. Inkomna skrivelser
– Inga skrivelser har inkommit.
11. Fårösunds utveckling
- En arrangörsgrupp arbetar nu med att arrangera ett nytt koncept kallat
”Bungedagen” lördagen den 30 oktober. Ett förberedande möte hålls den 23
september med intresserade föreningar och personer för att skapa ett program
tillsammans. Anita, Kenneth och Gullbritt planerar att delta i mötet.
12. Hemsidan
– Antal besökande på vår hemsida har sedan föregående styrelsemöte varit ca
1 200 per månad.
13. Övrigt
─ Föreningsstyrelsen har en idé om att vi föreningen instiftar och delar ut ett
pris till ”Årets Bungebo” vid lämpligt tillfälle. 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. Delas sedan till Hemsidan, facebook, via e-post till medlemmarna
och anslås på anslagstavlor.
- Vi beslutade att skänka 500 kr till insamlingen för Världens barn såsom
tidigare år.

14. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 10.00 i
Träffpunktens lokaler. Eva bokar lokal.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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