
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2021-12-14 

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 68 464 kronor.  

23 st. har betalat medlemsavgift för i år. 

 

6. Genomförda aktiviteter 

- I enlighet med föregående styrelseprotokoll har Gullbritt lämnat uppgift till 

Riksarkivet om var kommunhuset i Fårösund låg. Komplettering lämnas att även 

Skolsköterskemottagning och lokal för skolans syslöjdundervisning låg i huset. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– Hål/gropar i vägar 

Kenneth har haft kontakt med Trafikverket . Vad gäller groparna i vägen vid 

hamnen har Trafikverket åtgärdat snabbt. Gällande Strandvägen kan det bli en 

senare och större hantering. De vill gärna ha en träff med oss på plats för att titta 

och resonera kring hanteringen. Kenneth meddelar att vi gärna vill träffa dem 

också. 

- Kenneth har också kontaktat GEAB gällande bristande/nersläckt belysning på 

vissa vägar, men ännu inte fått något svar därifrån. 

Pelle informerar att han haft kontakt med Trafikverket gällande skylten med 

namnet ”Hau” på vägen från Bunge kyrka mot Hau som har försvunnit. Ny skylt 

kommer att sättas upp. 

 

8. Kommande aktiviteter 

- Årets Bungebo 2021. Diplom i A3-format och pokal med föreningens logga 

och gravyr på sockeln är framtaget att dela ut till den person som vi beslutat ska 

få utmärkelsen. Diplom, pokal och en blombukett delas ut till personen i närvaro 

av några ur styrelsen på fredag. 



- 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. 

 - 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. 

 

9. Nyhetsbrev 

- Nyhetsbrev har kommit från Sveriges Hembygdsförbund, Gotlands 

Hembygdsförbund och Gotlands Kulturkonsulent. Den årliga enkäten om vår 

verksamhet ska besvaras, för övrigt endast information. 

 

10. Inkomna skrivelser 

– Skrivelsen har kommit från Sveriges Hembygdsförbund med fakturan från 

Länsförsäkringar. Som vanligt är beloppet 0 kronor, eftersom vi inte har någon 

byggnad att försäkra. Vår försäkring omfattar ansvar, förmögenhetsbrott, 

rättsskydd och olycksfall, vilket ingår i medlemsavgiften till förbundet. 

- Skrivelse har kommit från  iVisby Tryckeri som ber oss besvara en enkät 

gällande våra åsikter om deras produkter och tjänster. Gullbritt har besvarat 

enkäten med att vi är mycket nöjda. 

- Skrivelse har kommit från Sensus Stockholm-Gotland med inbjudan om 

Informationsmöte om möjligheter att anordna utbildning angående Första 

hjälpen till Psykisk hälsa. Styrelsen beslutade att avstå från deltagande.  

 

11. Hemsidan 

– Antal besökande på vår hemsida har sedan förra styrelsemötet varit knappt   

1 500 per månad. 

 

12.  Fårösunds utveckling 

- Region Gotland har lämnat ett bidrag om 900 000 kronor att användas till 

samarbete med övriga föreningar i området för att stötta och underlätta 

utvecklingen mot ett attraktivt Fårösund med omnejd. Ett stormöte är tänkt att 

arrangeras i Fårösund där man kommer att dela ut en enkät till samverkande 

föreningar som då har att beskriva hur man skulle vilja använda önskad angiven 

summa pengar.  

 

13. Övrigt 

- Efter Länsstyrelsens röjning kommande vår i Bunn änge, som ligger utefter 

Lergravsvägen, kommer Bungemuséets arbetslag forsla bort grenar och kvistar 

och snygga till vid Kämpgravarna i änget. Sockenföreningen erbjuder sig att 

hjälpa till genom att ordna en utflyktsdag för föreningens medlemmar. 

 



14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 18 januari 2022 kl. 10.00 i 

Träffpunktens lokaler. Eva bokar lokal.  

 

15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


