Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-06-21
kl. 10.00 – 12.00 i Träffpunktens lokaler
Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Britt-Marie
Hassellöf, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.
Frånvarande: Ann-Britt Lantz och Anita Skarphagen
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 75 798 kronor
85 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2022.
6. Genomförda aktiviteter
- Gullbritt och Anna Dersjö höll i en Kyrkogårdsvandring på Bunge kyrkogård
den 26 maj. Nära 30 personer deltog trots den mulna och regniga dagen.
- Informationsblad har delats ut till alla hushåll i socknen där vi informerar om
styrelsens sammansättning efter årsmötet och planerade kommande aktiviteter
samt inbetalningskort för medlemsavgiften. Det märks på antalet nyligen
inbetalda medlemsavgifter att hushållen nåtts av infobladet.
- Drygt 100 personer samlades i Kronhagsparken den 6 juni för att fira vår
svenska Nationaldag. Bengt Westerberg höll talet till Sverige. Visby
Folkdansgille medverkade. Kaffe och bulle serverades. Fanborg fanns på plats.
Små flaggor delades ut till barn att vifta med. Efteråt uttrycktes stor
uppskattning av evenemanget. Det enda minustecknet var att gräset var lite för
långt för folkdansarna att dansa i, det ska vi tänka på nästa år.
7. Kvarstående och pågående punkter
– Vägbelysning. Kenneth har åter igen kontaktat GEAB gällande bristande/
nedsläckt belysning på vissa vägar utan resultat. Vi avvaktar med denna punkt
till hösten/vintern.
- Det marknadstält vi beslutat köpa blir försenat i leveransen och kommer inte
förrän i september.

8. Kommande aktiviteter
- Midsommarfirande i samarbete med Bungemuséet. Vi bidrar med godishjul,
kasta ärtpåsar i hål/hink och kasta prick med bollar. Gullbritt har inhandlat ca 70
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 ska vi också ordna
med en deltagaravgift av 20 kronor. En jury vill vi ha som ska utse bästa ros
bestående av förslagsvis Eva Molander, Ingalill Näsman och ev. flera. Servering
av kaffe via termosar från Träffpunkten och Båtklubben m.fl. Bullar inköps.
Korvförsäljning via Anki Boman? Marinan kontaktas angående användning av
el. Vi kan behöva medhjälpare utöver styrelsen, bl.a. för att bygga upp det tält vi
behöver låna av Kamratföreningen.
- Kulturarvsdag den 11 september. Gullbritt har kontaktat Bungemuséet som
gärna vill samarbeta med oss dagen. Tänkbart besöksmål från vår sida gamla
Färjemansbostället. Anita/Kenneth har kontaktat Tryggve Karlsson för tillträde
och han säger OK. Gullbritt kontaktar Calle Brobäck för medverkan samt
Bungemuseet för mera planerat samarbete.
- Bungedagen planeras för andra året att äga rum den 29 oktober 2022. Vi vill då
utse Årets Bungebo för andra året. Nomineringsförfarandet startar nu med att
publicera annons på Hemsidan, Facebook, Anslagstavlor, bildskärmen i
Bungehallen, förslagslåda i Träffpunkten och utskick till de av våra medlemmar
som har e-post och avslutas den 15 september. Beslut fattas av styrelsen före
Bungedagen.
9. Nyhetsbrev
- Från Sveriges hembygdsförbund har kommit skriften Bygd och Natur som
informerar om diverse besöksplatser under sommaren runt om i vårt land.
- Nyhetsbrev från Gotlands kulturarvskonsulent angående bl.a. Inspirationsdag i
Halla bygdegård den 24 september kring hur vi kan öka engagemanget hos våra
yngre invånare till föreningslivet, Kulturarvsdagarna och Vikingavecka den 17 19 juni.
10. Inkomna skrivelser
- Inga inkomna skrivelser fanns att rapportera.
11. Hemsidan
– Antal besökande på vår hemsida har ökat och har sedan förra styrelsemötet
varit drygt 1 900 per månad.

12. Fårösunds utveckling
- Föreningen Fårösunds utveckling vill ha flera medlemmar och ber alla att
hjälpas åt att värva flera medlemmar.
- Fårö bygderåd har fått 225 000 kronor från Region Gotland att användas för
renhållning på Fårö och i Fårösund. Gullbritt har haft kontakt med dess
ordförande Hasse Rosengren och fått information om att han kontaktat FUs
ordförande Rolle Jansson och bett om ett möte där man ska diskutera hur en viss
del av dessa pengar ska komma Fårösund till godo.
13. Övrigt
- Vid årsmötet fick vi en fråga kring att söka bidrag för att iordningsställa en
ridled. Pelle fick i uppdrag att utreda frågan vidare. Vi beslutade vid detta möte
att inte utreda frågan vidare nu, utan avvakta de detaljer som kommer i
anledning av utredning och planering kring Nationalparken runt Bäste träsk.
- Badhusparken är snyggt och renstädat inför badsäsongen.
- Gullbritt har haft kontakt med Sven Fuglsang angående Bungeviken och hans
planer kring byggandet av ca 80 fritidshus i området. Han menade att han har
väldigt mycket att göra med sina andra verksamheter bl.a. i Norrland och att han
önskar sig en bra medarbetare på plats i Fårösund för att komma igång med sina
planer.
- Ett nytt möte planeras under sommaren med gruppen som arbetar med att
skapa en Bunge Sockenbok.
14. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 19 juli 2022 kl. 10.00 i Träffpunktens
lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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