
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-07-19 

kl. 10.00 – 11.30 i Träffpunktens lokaler  

 

Närvarande: Carina Björklund, Pelle Fahlén, Eva Fohlström, Britt-Marie 

Hassellöf, Anita Skarphagen, Kenneth Skarphagen och Gullbritt Thorsell.  

 

Frånvarande: Ann-Britt Lantz. 

 

1. Ordföranden Carina Björklund hade anmält sen ankomst till mötet, varför 

Kenneth i stället förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg för en punkt. 

 

3. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 

 

4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomi 

Ekonomiskt saldo idag är 78 908 kronor  

110 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2022 vilket är en betydande 

ökning av medlemsantalet sedan föregående år.  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Midsommarfirande i samarbete med Bungemuséet. Det var många besökare, 

vilket vi uppfattar som ett uppdämt behov av midsommarfirandet på museet. 

Sockenföreningen bidrog med godishjul, kasta ärtpåsar i hål/hink och kasta 

prick med bollar. Det var kö i stort sett hela tiden från 13.00 till 16.00 till våra 

aktiviteter, alla vinster tog slut, det gick bra för oss ekonomiskt. Alla var glada 

och nöjda i det fina vädret. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

- Det marknadstält vi beslutat köpa är försenat i leveransen och kommer inte 

förrän i september. Vi begär prisreducering för förseningen. 

 

8. Kommande aktiviteter 

- Fårösunds Båtklubb planerar att ordna ”Fårösundssimmet” lördagen den 30 

juli kl. 11.00 vid slipen/gamla marinan. Allmogeseglare kommer att delta, 

eventuellt kommer också den gamla lotsbåten att visas. Tidigare planerad 

medverkan från Bunge Sockenförening avbryts. 

- Kulturarvsdag den 11 september. Gullbritt har kontaktat Bungemuséet som 

säger sig gärna vilja samarbeta med oss den dagen och har meddelat att de 

kommer att ha guidningar av museet den dagen. Det känns dock inte som en 



samarbetsaktivitet utan mera som deras vanliga verksamhet, varför vi kommer 

meddela att vi drar oss ur samarbetet med Bungemuséet i årets Kulturarvsdagar.  

Vi planerar i stället för en egen kulturaktivitet den 11 september kl. 13.00 

genom att besöka gamla Färjemansbostället med guidning av Calle Brobäck. 

Gullbritt håller fortsatt kontakt med Calle Brobäck om hans medverkan, anmäler 

vår medverkan till Gotlands Kulturarvskonsulent och fixar annonsering. 

Samling av intresserade sker på plats, för parkering hänvisas till parkeringen 

utanför Träffpunkten. 

- Bungedagen planeras för andra året att äga rum den 29 oktober 2022. Vi 

medverkar då som medarbetare/medhjälpare till Fårösunds Utveckling med 

diverse praktiska göromål. Och som egen förening med våra aktiviteter 

chokladhjul, försäljning av tröjor och att utse Årets Bungebo för andra året. 

Nomineringsförfarandet har startart med publicering av och avslutas den 15 

september. Beslut fattas av styrelsen före Bungedagen. 

 

9. Nyhetsbrev 

- Från Sveriges hembygdsförbund har kommit förfrågan om vi vill utnyttja våra 

fem gratisprenumerationer av skriften Bygd och Natur. Vi beslutar att ta emot 

endast ett exemplar av denna skrift.  

- 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 och Kulturarvsdagarna i september. 

- Nyhetsbrev från Vuxenskolan angående bl. a. sommarkurser, sommarkonserter 

och stadsvandringar. 

 

 10. Inkomna skrivelser 

- Inga inkomna skrivelser fanns att rapportera. 

 

 11. Hemsidan 

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

1800 per månad. 

 

12.  Fårösunds utveckling 

- Föreningen Fårösunds utveckling vill ha input från andra föreningar på norra 

Gotland för att hitta gemensamma idéer för utveckling av föreningslivet på norr. 

 

13. Övrigt 

- Möte har hållits med gruppen som arbetar med att skapa en Bunge Sockenbok. 

Ytterligare möte/n planeras under hösten. 

- Trafikskyltar gällande stannande och parkeringsförbud har satts upp på väg 

148 söder om Bungemuseet. Länsstyrelsen har efter förfrågan informerat att 

man beslutat införa möteszoner, tre st., längs vägsträckan från Bungemuseet ca 1 



km söderut.  Mötet beslutade att informera om detta på vår hemsida och på 

Facebook. 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 30 augusti 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 


