
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-08-30 

kl. 10.00 – 12.00 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 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 78 787 kronor  

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

ökning av medlemsantalet sedan föregående år.  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Fårösunds Båtklubb anordnade ”Fårösundssimmet” lördagen den 30 juli, 

vilket blev en mycket lyckad aktivitet med 87 st. startande simmare. Dessutom 

deltog 5 st. Allmogebåtar inkl. den gamla lotsbåten i en allmogesegling i sundet, 

en uppskattad syn för besökarna. 

Några blev dock besvikna att det inte samtidigt denna dag var marknad, som 

tidigare år, vilket hade annonserats i Guteinfo. En idé till kommande år kan vara 

att som avslutning på marknadsdagen ordna en ”Haimkumstdag” med lite 

festligare inslag. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

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

förrän i oktober. Vi beslutade nu att annullera beställningen av tältet, eftersom 

leverantören förhalat leveransen ett antal gånger och företaget inte känns 

förtroendeingivande. 

 

8. Kommande aktiviteter 

- Kulturarvsdag den 11 september kl. 13.00 med besök vid gamla 

Färjemansbostället med guidning av Calle Brobäck. Gullbritt har kontakt med 

Calle Brobäck om hans medverkan och har ordnat med annonsering. Samling av 

intresserade sker på plats, för parkering hänvisas till parkeringen utanför 

Träffpunkten.  



- Vi medverkande från föreningen skulle behöva ”märka upp oss” med 

namnlappar och föreningens logga vid alla våra aktiviteter. Kenneth kollar 

leverantör och pris. Eva kollar om det finns tillfälliga lappar vid Träffpunkten 

som vi kan använda till ovanstående aktivitet. 

- I våras pratade vi om att ordna en Skräpplockningsdag den 17 september, men 

beslutade nu att avstå från den aktiviteten. 

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

11.00 till kl. 16.00. 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 

annons och avslutas den 15 september. Annonsen ska repriseras i Facebook. 

Beslut om vem som får priset fattas av styrelsen före Bungedagen. 

 

9. Nyhetsbrev 

- Boken Från Gutabygd, utgiven av Gotlands Hembygdsförbund delades ut.  

- 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. Intressant ämne som vi gärna skulle vilja delta 

i. Före den 16 september anmäler Gullbritt Anita, Eva och Pelle i första hand att 

delta från vår förening. 

 

 10. Inkomna skrivelser 

- Inga inkomna skrivelser fanns att rapportera. 

 

 11. Hemsidan 

– Antal besökande på vår hemsida har sedan förra styrelsemötet ökat till nästan 

2 000 besökare per månad. 

 

12.  Fårösunds utveckling 

- Inget att rapportera förutom arrangemanget kring Bungedagen. 

 

13. Övrigt 

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

Ytterligare möten planeras under hösten. 

- Återvinningsstationen vid hamnen har utökats med ett antal containrar. 

- Torgny Lindgren inbjuds att delta i kommande styrelsemöte. 

- Gullbritt lämnade information kring kommande Nationalpark Bäste träsk som 

kommer att invigas under 2025. Input från Bunge och Fleringe socknars boende 

och besökare önskas till de möten som kommer att hållas med ansvariga 

myndigheter. Vi kan lägga ut en text på vår hemsida att alla är välkomna att 

lämna synpunkter på innehåll, skötsel m.m. av nationalparken och att en särskilt 



utsedd person tar emot synpunkterna och för dessa vidare till de kommande 

mötena. Namnförslag diskuterades. 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 27 september 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 


