
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-03-15 

kl. 10.00 – 12.00 i Träffpunktens lokaler  

 

Närvarande: Carina Björklund, Britt-Marie Hassellöf, 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 71 979 kronor.  

12 st. har betalat medlemsavgift för år 2022.  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Pelles påpekande om nerriven gatuskylt vid Hau gård har nu fått resultat. 

Skylten är uppsatt igen. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

– Vägbelysning.  Kenneth har åter igen kontaktat GEAB gällande 

bristande/nersläckt belysning på vissa vägar, men ännu inte fått något svar 

därifrån. Kenneth påminner igen. 

 

8. Kommande aktiviteter 

- Erbjudande har kommit via Gotlands Hembygdsförbund att ordna ett föredrag 

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

med föredragshållaren Kristina Berglund att hon kommer till oss onsdagen den 6 

april kl. 13.00. Föredragslokal kommer att vara Kyrkans nyrenoverade 

samlingslokal i Träffpunkten. Vi annonserar denna aktivitet som vi brukar på 

Anslagstavlor, på Hemsidan och på Facebook.  

- Föreningens Årsmöte får ändrat datum och skall hållas söndagen den 3 april 

2022 kl. 14.00 i Träffpunktens lokaler. Valberedningen har informerats om 

ändringen. Calle Brobäck kommer och berättar om vissa gatunamn i Fårösund. 

Carina kontaktar Café Maffen och beställer en smörgåstårta för 20 st. 

Bokslutshandlingarna är lämnade till revisorn som har att skriva Revisions-

berättelse.  



Kallelse till medlemmarna, Hemsidan, Facebook och anslagstavlor har gått ut.  

Annons i tidningarna kommer den 25 mars. 

Verksamhetsberättelsen undertecknades av nästan samtliga vid dagens möte. 

Läggs ut på Hemsidan. Noteras vid repriseringen av annonsen på Facebook att 

den finns att läsa på Hemsidan. 

Carina har skrivit Budget och Verksamhetsplanen, som fylldes på med några 

punkter vid dagens möte. 

Dagordning är skriven, fylldes på med några punkter . 

Arne Eklund alternativt Erik Olsson tillfrågas om att hålla i klubban vid 

årsmötet. 

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

med våra sedvanliga aktiviteter under året, som t.ex. en Skräpplockningsdag en 

dag i maj. Carina frågar Fårösundsskolan om de vill delta som de gjort tidigare 

år. Gullbritt har haft kontakt med Utbunge skifteslag för eventuell samordning. 

De vill dock gärna utnyttja en söndag, medan vi och skolan helst tar en vardag 

eller lördag. Då kan vi också få använda Träffpunktens lokaler för att koka kaffe 

m.m. som vi bjuder på. Dock kan vi vid anmälan till Regionen beställa så pass 

många sopsäckar så att det räcker till även skifteslagets hopsamlade skräp för att 

även de ska kunna lämna sopsäckarna osorterade till Återvinningen. 

- Valborgsfirandet den 30 april. Carina kontaktar vi Folkhögskolans skrivarlinje 

för att be någon där att hålla ”Talet till Våren”. Carina kontaktar Bungekörens 

ledare för att ”sjunga in våren” för oss. En fungerande ljudanläggning behövs. 

- 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. 

- 6 juni firande. Bengt Westerberg har tackat ja till att hålla talet till Sverige. 

Carina kontaktar sångkörens Fåröfröjd ledare och Folkdanslaget för deras 

medverkan. Kaffe m.m. via Träffpunkten. Fanborg kontaktas. Ljudanläggning. 

- Trädgårdsmarknad . 

- Fårösunds Båtklubb planerar 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. Eva har kontaktat Åsa 

Andersson angående uppvisning av hunddressyr och hon har sagt ja. 

Rosutställning vill vi också ordna. 

 

9. Nyhetsbrev 

- Nyhetsbrev från hembygdsförbundet och Gotlands Kulturarvskonsulent har 

kommit. 

- Tidskriften Bygd och Natur delades. 

 

10. Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser har kommit. 

 



11. Hemsidan 

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

1 700 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. Vi resonerade nu om vad 

vi skulle kunna tänka oss att använda ett bidrag till. Vi kom fram till att vi skulle 

behöva köpa in ett eget lite större marknadstält. Carina och Kenneth kollar på 

storlek och kostnad och fyller i den ansökan FU vill ha in. Vi tar också upp 

frågan vid årsmötet för att få flera förslag till att kunna få glädje av och 

möjlighet till att använda bidraget till utveckling av samhället med tanke på de 

boende, näringslivet och besökande. 

 

13.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 26 april 2022 kl. 10.00 i Träffpunktens 

lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal.  

 

14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


