Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-05-24
kl. 10.00 – 12.15 i Träffpunktens lokaler
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Anita Skarphagen,
Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.
Frånvarande: Britt-Marie Hassellöf och 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 71 693 kronor.
29 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2022.
6. Genomförda aktiviteter
- Valborgsmässofirande den 30 april gick bra. Mycket folk kom. Folkhögskolans
skrivarlinje läste många dikter. Korvförsäljningen inne i Båtklubbens lokal gick
bra och gav en bra intäkt till klassen från Fårösundsskolan som höll i det.
Dock saknades en sångkör. Till nästa år ska vi tänka på att vår Skylt om att
”Bunge Sockenförening arrangerar” ska finnas på plats och att någon från
föreningen ska hälsa välkommen.
- Flera av oss hängde på Utbunge Vägsamfällighetsförening på deras Skräpplockningsdag den 15 maj. Gullbritt hade hämtat sopsäckar hos Regionen och
användes nu, men flera finns kvar för användning under den skräpplockardag vi
planerar till hösten.
En tanke kan vara att samla representanter från oss, skifteslaget och skolan i
januari nästa år och resonera om samarbete kring en gemensam skräpplockningsdag för hela socknen.
7. Kvarstående och pågående punkter
– Vägbelysning. Kenneth har åter igen kontaktat GEAB gällande bristande/
nedsläckt belysning på vissa vägar, men ännu inte fått något svar därifrån.
8. Kommande aktiviteter
- En Kyrkogårdsvandring på Bunge kyrkogård som en aktivitet från Bunge
Sockenförening planerar Gullbritt och Anna Dersjö planerar till den 26 maj kl.
13.00.

- Gullbritt har skrivit utkast till ”Informationsblad till alla fastigheter i socknen”
där vi informerar om styrelsens sammansättning efter årsmötet och planerade
kommande aktiviteter samt inbetalningskort för medlemsavgiften. Texten har
kopierats och fördelas bland oss i styrelsen att dela ut i alla postlådor i socknen
snarast möjligt.
- 6 juni firande kl.11.00. Polistillstånd för allmän sammankomst är sökt och
beviljat. Bengt Westerberg har tackat ja till att hålla talet till Sverige. Carina
kontaktar sångare för medverkan och Erik Johansson för ljudanläggning. Visby
Folkdansgille medverkar. Kaffe m.m. via Eva och Träffpunkten, ytterligare
termosar behövs via Båtklubben. Fanborg kontaktas. Carina ordnar annons till
Bungehallens skärm m.fl. platser. Gullbritt inhandlar små flaggor till barn att
vifta med.
Carina informerar att Bungekörens medverkan är beställd till nästa år.
- Midsommarfirande i samarbete med Bungemuséet. Vi bidrar med godishjul
och bollkastning. Gullbritt inhandlar ca 100 priser/vinster. Vi skriver infolappar
om kostnad och swishnummer att sätta upp på synliga ställen.
- Fårösunds Båtklubb planerar att ordna ”Fårösundssimmet” lördagen den 30
juli kl. 11.00. Allmogeseglare kommer att delta, eventuellt kommer också den
gamla lotsbåten att visas. Eva har kontaktat Åsa Andersson angående uppvisning av hunddressyr och hon har sagt ja. Rosutställning vill vi också ordna.
Servering av kaffe via termosar från Träffpunkten och Båtklubben. Bullar
inköps. Marinan kontaktas angående nyttjande av el. Vi kan behöva medhjälpare
utöver styrelsen.
- Kulturarvsdag den 11 september. Gullbritt har kontaktat Bungemuséet som
gärna vill samarbeta med oss dagen. Tänkbart besöksmål från vår sida gamla
Färjemansbostället. Anita/Kenneth kontaktar Tryggve Karlsson.
9. Nyhetsbrev
- Nyhetsbrev från Sveriges hembygdsförbund angående bl.a. boken ”Kyrkor i
fara” utgiven av Sockennätverket, profilprodukter att beställa och
Värvningsguiden som vi resonerade kring.
- Nyhetsbrev från Gotlands hembygdsförbund där årsstämman valt ny
ordförande för förbundet. Boksläpp av årets Från Gutabygd görs i dagarna, vi
beställer 5 exemplar. Info om årets Kulturarvsdagar. Tack från Gammalsvenskby i Ukraina för allt stöd till dem under pågående krig i Ukraina.
- Nyhetsbrev från Gotlands kulturarvskonsulent angående bl.a. Välkommen till
Bungeperformance den 14 maj, Vikingasymposium den 18-19 juni i samarbete
med Stavgard i Burs och långhuset i Sjonhem och efterlysning av
”Klackmattor”.
10. Inkomna skrivelser
- Skrivelse från studenter vid Campus Gotland. Beslut att inte besvara.

11. Hemsidan
– Antal besökande på vår hemsida har sedan förra styrelsemötet varit drygt
1 600 per månad.
12. Fårösunds utveckling
- Vi har beviljats bidrag med18 000 kronor i enlighet med vår ansökan för inköp
av marknadstält. Ansökan gjord med anledning av Region Gotlands bidrag för
att stötta och underlägga utvecklingen mot ett attraktivt Fårösund.
Beslutet är beviljat ”med en anmodan att till övriga föreningen i Fårösundstrakten endast ta ut en symbolisk summa vid uthyrning av tältet.”
Vi beslutade nu att köpa in ett marknadstält.
- Vid årsmötet fick vi en fråga kring att söka bidrag för att iordningsställa en
ridled. Pelle fick i uppdrag att utreda frågan vidare.
- Fårö bygderåd har fått 225 000 kronor från Region Gotland att användas för
renhållning på Fårö och i Fårösund. Dock har vi inte fått någon information om
detta från Fårö bygderåd. Gullbritt kollar vidare med dess ordförande Hasse
Rosengren.
- Beslut har kommit från Regionstyrelsen, Region Gotland om Fårösundstraktens lokala utvecklingsplan (LUP). Vi kan här konstatera att regionen tagit
till sig våra diskussioner och skrivningar i processen med framtagandet av LUP.
Frågan vi nu ställer oss är: ”Vad innebär det för oss i framtiden?”
13. Övrigt
- Vi beslutar bidra med 500 kronor till drogfri avslutningsfest i Fårösundsskolan.
- Koden 3081 ska användas om vi i styrelsen använder kopiatorn i Träffpunktens
lokaler i Fårösund för föreningens verksamhet. Registreras då automatiskt
antalet exemplar och faktura debiteras föreningen.
- Angeläget att arbetet med att ta fram Årets Bungebo 2022 startar i god tid om
vi ska hinna göra ett val och presentera den/de utvalde till Bungedagen i
oktober.
- Påtalades den försening som arbetet med att skapa en Bunge Sockenbok
drabbats av och att rykten går om vem som bär skulden.
14. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 21 juni 2022 kl. 10.00 i Träffpunktens
lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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