
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-02-22 

Kl. 13.00 – 15.30 hos ledamoten Ann-Britt Lantz 

 

Närvarande: Carina Björklund, Britt-Marie Hassellöf, 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 72 096 kronor.  

11 st. har betalat medlemsavgift för år 2022.  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Årets Bungebo 2021. Redigerat diplom har överlämnades till Linda Lidholm, 

Café Maffen.  

- Annons/blänkare om Bunge Sockenförening finns nu uppsatt på den stora 

bildskärmen/Anslagstavlan i Bungehallens entré i form av en mycket fin ritad 

teckning av Kenneth. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– Vägbelysning.  Kenneth har kontaktat GEAB gällande bristande/nersläckt 

belysning på vissa vägar, men ännu inte fått något svar därifrån. Kenneth 

påminner. 

 

8. Kommande aktiviteter 

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

som en aktivitet från Bunge Sockenförening.  Gullbritt och Anna Dersjö 

planerar en sådan till våren. 

 - Erbjudande har kommit via Gotlands Hembygdsförbund att ordna ett föredrag 

om Gotlands landskyrkor, byggt på en bok med samma namn. Gullbritt 

kontaktar föredragshållaren Kristina Berglund för bestämmande av datum. 

Föredragslokal kommer att vara Kyrkans nyrenoverade samlingslokal i 

Fårösund . Var 14: edag kommer framöver att där hållas s.k. ”Otendag” där man 

erbjuder underhållning/föredrag etc. och en fikastund. 

- Föreningens Årsmöte ska hållas lördagen den 26 mars 2022 kl. 13.00 i 

Träffpunktens lokaler. Valberedningen har informerats.  



Gullbritt kontaktar Calle Brobäck med en förfrågan om han kan komma till 

årsmötet och berätta om förslagsvis gatunamn i Fårösund. 

Carina kontaktar Café Maffen och beställer en smörgåstårta. 

Carina gör i ordning de ekonomiska handlingarna och lämnar till revisorn som 

har att skriva Revisionsberättelse. 

Carina skriver Verksamhetsplan och Budget. 

Gullbritt skriver Verksamhetsberättelse att undertecknas av samtliga vid nästa 

styrelsemöte. 

Gullbritt skriver Kallelse till medlemmarna, Facebook, anslagstavlor och annons 

i tidningarna senast den 5 mars. 

Gullbritt skriver Dagordning för årsmötet. 

Vi beslutade att Årsavgiften för kommande år 2023 fortsatt skall vara 100 

kronor. Tas med som en punkt på Dagordningen. 

 

- Då nu pendemirestriktionerna lättat efter nästan två år vill vi komma igång 

med våra sedvanliga aktiviteter under året, som t.ex. Valborgsfirandet den 30 

april. Förslagsvis kontaktar vi Folkhögskolans skrivarlinje för att be någon där 

att hålla ”Talet till Våren”. Vi behöver också kontakta en Sångkör. 

- 6 juni firande. Pelle kontaktar Bengt Westerberg igen och frågar om han vill 

hålla talet till Sverige. Vi behöver kontakta en Sångkör och kontakt 

Folkdanslaget för deras medverkan.  

- Städdag under våren – och då i samarbete med Utbunges skifteslag. Gullbritt 

kontaktar Håll Sverige Rent för att fråga om de kommer att ha en städkampanj 

under våren. 

- Trädgårdsmarknad. 

- Fårösunds marknad kommer inte att bli av detta år, men Fårösunds Båtklubb 

planerar för att ordna ”Fårösundssimmet” sista lördagen i juli. Eftersom det då 

samlas många människor borde vi försöka haka på och ordna något ytterligare 

aktivitet på marknadsområdet. Rosutställning? Uppvisning av hundar? Eva 

kontaktar Åsa Andersson. Hon är kunnig i ämnet.   

 

9. Nyhetsbrev 

- Några nyhetsbrev från hembygdsförbundet och Gotlands Kulturarvskonsulent 

har kommit. 

 

10. Inkomna skrivelser 

Skrivelser har kommit från en marknadsbokare. Föranleder ingen åtgärd. 

 

11. Hemsidan 

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

1 300 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. Man kommer att dela ut 

en enkät till samverkande föreningar som då har att beskriva hur man skulle 

vilja använda önskad angiven summa pengar.  

- Marknadsgruppen har beslutat att inte ha någon marknad i sommar, men 

planerar för Bungedagen den 29 oktober. 

 

13. Övrigt 

- Gullbritt informerade om diverse kommunala åtgärder beträffande 

Sandviken/Bungeviken som badplats och fritidsanläggning från 1940-talet och 

framåt. 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 mars 2022 kl. 10.00 i Träffpunktens 

lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal.  

 

15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


