
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-11-16 

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 68 864 kronor.  

23 st. har betalat medlemsavgift för i år. 

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Bungedagen den 30 oktober blev en succé! Mycket folk vandrade runt i det 

vackra höstvädret till de olika platserna i Kustparksområdet som hade öppet 

denna dag för diverse aktiviteter; lokala utställare av egna alster, försäljning av 

kaffe, varm korv och ärtsoppa, filmvisning av Folkhögskolans elever, 

tipspromenad, båtturer ned Sjövärnskåren, prova på sporter, maskeradparad, 

godisregn m.m., m.m. Aktiviteter för hela familjen. Många uttryckte sin 

uppskattning av de olika arrangemangen efteråt via Facebook. 

Britt-Marie åtog sig att skriva några rader om Bungedagen för publicering i 

dagstidningarna. Hon frågar Louice om det finns någon bild att komplettera 

med. 

Marknadsgruppen har haft utvärderingsmöte och bestämt att upprepa 

Bungedagen nästa år den 29 oktober. 

- På begäran av Gotlands Hembygdsförbund har Gullbritt anmält antalet 

medlemmar i vår förening under året (23 st.) som underlag inför 2022 års 

årsavgift. 

 

7. Kommande aktiviteter 

- Årets Bungebo 2021. Kenneth har gjort förslag på ett Diplom att dela ut till den 

person som vi beslutat ska få utmärkelsen. En tavelram inhandlas på Kupan som 

kan passa till diplomet i A3-format. 

Gullbritt beställer den pokal i ”guld” som vi fastnat för med föreningens logga 

och en skylt på sockeln med gravyren ”Årets Bungebo 2021”. 



Diplom, pokal och en blombukett delas ut till personen i närvaro av styrelsen 

någon dag före Jul. 

- Det skulle vara trevligt att ordna en Kyrkogårdsvandring på Bunge kyrkogård 

som en aktivitet från Bunge Sockenförening.  Gullbritt kontaktar Anna Dersjö 

för planering av en sådan till våren. 

Bidrag för kostnader kan eventuellt fås via Leader Gute. 

 

8. Kvarstående och pågående punkter  

– Hål/gropar i vägar 

Senaste tillfället Carina ringt Regionen och påpekat hål och gropar i vägar fick 

hon information om att Strandvägen och kring Hamnen är Trafikverkets ansvar. 

Kenneth åtog sig att kontakta Trafikverket och begära åtgärd. Han åtog sig 

också att kontakta GEAB gällande bristande/nersläckt belysning på vissa vägar. 

 

9. Nyhetsbrev 

– Från Gotlands Hembygdsförbund har begäran kommit om att hjälpa 

Riksarkivet med att märka ut var kommunhuset i f.d. Fårösunds kommun 

ingående i ett projekt där man ska lägga ut historiska uppgifter i den digitala 

Gotlandskartan. Gullbritt ansvarar. 

- Erbjudande har kommit via Gotlands Hembygdsförbund att ordna ett föredrag 

om Gotlands landskyrkor under nästa år. Gullbritt ansvarar för kontakterna att 

gemensamt med kyrkan planera för detta i Träffpunktens lokaler. 

 

10. Inkomna skrivelser 

– Skrivelsen enligt förra styrelseprotokollet från Gotlands Museum/Region 

Gotland med inbjudan att delta i en utställning ”Mixed Minds Bygdegårdsturné 

2021” kollades upp av Gullbritt inför den då kommande ”Bungedagen”, men det 

visade sig inte passa in i deras planering kring utställningen. 

 

11.  Fårösunds utveckling 

- En Pubkväll planeras till den 1 december tillsammans med företagar-

föreningen.  

- Eftersom Anslagstavlan försvunnit från Bungehallen blir det mera angeläget att 

publicera annonser på bildskärmen i Bungehallens entré och på vår anslagstavla 

vid Busstorget. 

 

12. Hemsidan 

– Antal besökande på vår hemsida har ökat väsentligt sedan föregående 

styrelsemöte, nu över 1 700 per månad. 

 

13. Övrigt 

- Bunge Sockenboks utgivning efterfrågas. Tyvärr finns ännu ingen planerad 

tidpunkt. 



 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 14 december 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 


