Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-10-18
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 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 75 249 kronor
123 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2022 .
6. Kvarstående och pågående punkter
- Det marknadstält vi beslutat köpa har vi nu avbeställt eftersom leveransen är
så försenad. Vi inväntar ännu bekräftelse på avbeställningen.
- Namnlappar med föreningens logga delades ut till alla för att vid medverkan i
våra olika aktiviteter kunna ”märka upp oss” .
7. 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 och som egen förening med försäljning av tröjor och att
utse Årets Bungebo för andra året.
- Gullbritt köper i förväg blommor och vid givet klockslag läser upp den
motivering vi valt för utmärkelsen som Årets Bungebo 2022 och tillsammans
med Kenneth delar ut pokal, diplom och blommor till mottagaren.
- Vi beslutade att kalla till ett Medlemsmöte söndagen den 20 november 2022 kl.
13.00 under rubriken ”Meningen med föreningen” i syfte att få nya idéer,
tankar, tips m.m. om vad vi i föreningen ska ägna oss åt för att vitalisera,
föryngra/förnya och stimulera vårt föreningsarbete. Kenneth och Gullbritt tar
gemensamt fram ett Power Pointprogram som ett underlag för diskussionerna.
Gullbritt skriver förslag till annonstext och skickar på remiss till alla i styrelsen
för att efter godkännande sedan skicka till våra medlemmar som har epostadresser samt annonsera på hemsidan, facebook och anslagstavlor senast
den 6 november.

- Remiss från Region Gotland angående bildande av ett naturreservat i Bunge
socken. Vi beslutade att lämna ett remissvar där vi uttrycker vår positiva känsla
över att ett naturreservat bildas och att vi upptäckt en saknad bokstav.
- Vi diskuterade info kring Folkets Hus i Fårösund från förra mötet. Kan en ny
förening bildas som ägnar sig åt just detta hus och verksamheten där? Anita
kollar med SAP i Visby om där finns mera fakta att hämta. Vi beslutade att ta
upp denna punkt vid vårt kommande medlemsmöte.
- Bungemuseet önskar samarbeta med oss vid Kulturarvsdagen den 10
september 2023 genom att vi ordnar en skördemarknad på den öppna platsen
innanför museets entré och museet samtidigt förevisar föremål under temat
”Levande kulturarv” - om metoder, kunskaper och färdigheter som har överförts
från en generation till nästa. Gullbritt håller i kontakterna med museet gällande
den närmare detaljplaneringen och ekonomiska förutsättningar från vår förening.
8. Nyhetsbrev
- Nyhetsbrev från Gotlands kulturarvsutvecklare, Gotlands Hembygdsförbund
och Vuxenskolan.
Man inbjuder t.ex. till hembygdsträff angående Krisberedskap. Ett sådant
infotillfälle anordnas också av Röda Korset i Fårösund den 25 oktober.
10. Inkomna skrivelser
- Inga inkomna skrivelser fanns att rapportera.
11. Hemsidan
– Text inlagd angående den kommande Nationalparken Bäste träsk och
kontaktperson för eventuella synpunkter från de som läser vår hemsida.
12. Fårösunds utveckling
- Rapport har kommit om verksamheten under perioden maj-september.
13. Övrigt
- Gullbritt lämnade exempel på mail som kommer till vår kontaktsida på
hemsidan och som är försök att inkräkta skadligt på vår hemsida eller försök att
tömma föreningens bankkonto.
14. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 november 2022 kl. 10.00 i
Träffpunktens lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal.
15. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
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