
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-09-27 

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 78 987 kronor  

116 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2022 .  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Kulturarvsdag den 11 september. Ett 30-tal hörsammade vår inbjudan till 

gamla Färjemansbostället i Fårösund där vi fick en mycket uppskattad guidning 

av Calle Brobäck.  

Anita Skarphagen kommer att skriva ett referat därifrån och skicka för 

publicering till tidningarna tillsammans med ett foto. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

- Det marknadstält vi beslutat köpa har vi nu avbeställt eftersom leveransen är 

så försenad. Vi inväntar bekräftelse på avbeställningen. 

- Styrelseledamöter som medverkar i olika aktiviteter skulle behöva ”märka upp 

sig” med namnlappar och föreningens logga. Kenneth köper in material. 

 

8. Kommande aktiviteter 

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

12.00 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.  

- Många nomineringar har kommit in till Årets Bungebo 2022, med mycket bra 

argument.  Vi diskuterade de olika förslagen och kom fram till ett beslut. 

Kenneth har skaffat en tavelram för diplomet och kommer att göra en teckning 



att pryda handlingen med. Gullbritt beställer en pokal att överlämnas och skriver 

förslag till motivering till vårt beslut. 

 

9. Nyhetsbrev 

- Nyhetsbrev från Gotlands kulturarvsutvecklare och Gotlands 

Hembygdsförbund. Bl.a. finns ett erbjudande från Energicentrum Gotland där 

man vill komma och berätta om hur man kan stötta inom energifrågor ute i 

socknarna. Vi beslutade att skicka denna information till Fårösunds Utveckling 

för deras planering för en eventuell aktivitet. 

Det finns också en information om att Gotlands Museum lämnat in en EU-

ansökan för att under 3 år arbeta med att stärka natur- och kulturturismen på 

Gotland. 

Man inbjuder också till hembygdsträff angående Krisberedskap. Ett sådant 

infotillfälle anordnas också av Röda Korset i Fårösund den 25 oktober. 

 

 10. Inkomna skrivelser 

- Remiss från Region Gotland angående bildande av ett naturreservat i Bunge 

socken. Vi beslutade att läsa igenom remissen ordentligt hemma i lugn och ro 

och diskutera ett eventuellt remissvar från oss vid nästa styrelsemöte.  

 

 11. Hemsidan 

– Upplysningen om dagens väder kan tas bort. 

 

12.  Fårösunds utveckling 

- Inget att rapportera förutom planering av arrangemanget kring Bungedagen. 

 

13. Övrigt 

- Vi var fyra st. som deltog i Inspirationsdagen i Halla bygdegård, Kenneth, 

Anita, Pelle och Gullbritt, en dag som handlade om föryngring/förnyelse i 

föreningslivet. Vi beslutade att vi ska ordna en särskild träff för detta i 

november, ett medlemsmöte, där vi kan diskutera ”Meningen med vår förening” 

och vitalisera och stimulera vårt föreningsarbete.  

- Gullbritt har frågat tilltänkt kontaktperson gällande informationssamling för 

vidare deltagande i remissgrupp kring kommande Nationalpark Bäste träsk, som 

kommer att invigas under 2025 . Denne tackade nej. Vi kan tänka oss att 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. Ytterligare 

namnförslag diskuterades. 

- Som tidigare år  lämnar Bunge Sockenförening ett bidrag på 500 kronor till 

Världens barn. 

 



- Torgny Lindgren var inbjuden att delta för info kring Folkets Hus i Fårösund. 

Han berättade att Fårösunds Folkets Hus Byggnadsförening u.p.a. bildades den 9 

februari 1937 och att huset stod klart och kunde invigas den 13 april 1946. Han 

ställde frågan om vi i föreningen var villiga att ta över ansvaret för huset. Vi 

beslutade att diskutera frågan i styrelsen vid ett senare möte. 

- Vi uppmärksammade att Jeffrey Björklund skapat och satt upp en vacker 

trädgårdsdekoration/höstprydnad vid korsningen Fårövägen/Sundsvägen. 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 18 oktober 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 


