
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2022-11-15 

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 75 033 kronor  

124 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2022 .  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Bungedagen 29 oktober. Utställare, besökare och arrangörer helt överens om 

att det blev en lyckad dag.  

- Årets Bungebo. Vårt val av ”Årets Bungebo 2022”, Räddningstjänsten i 

Fårösund, blev mycket uppskattat. Inför nästa års val kan vi tänka på att kräva 

motivering av de som nominerar någon, för att vi ska kunna göra ett bra val. 

- Remissvar har skickats in till Region Gotland angående bildandet av 

naturreservatet Hamrar i Bunge. 

 

7. Kvarstående och pågående punkter  

- Vi diskuterade byggnaden Folkets Hus i Fårösund. Anita har varit i kontakt 

med SAP i Visby som bidragit med ytterligare fakta och överlåtit frågan till 

Torgny Lindgren i Fårösund. 

 

8. Kommande aktiviteter 

- Inför Medlemsmöte söndagen den 20 november 2022 kl. 13.00 under rubriken 

”Meningen med föreningen” har Kenneth och Gullbritt tagit fram ett Power 

Pointprogram som ett underlag för diskussionerna. Gullbritt har skickat kallelse 

till alla medlemmar med e-postadresser och annonserat på hemsidan, facebook 

och anslagstavlor. Vi bjuder på kaffe och tilltugg. 

- 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 kontaktar museet efter årsskiftet gällande 

den närmare detaljplaneringen och ekonomiska förutsättningar från vår förening 

genom att dela inträdesavgiften med museet eller på annat sätt.  

 

9. Nyhetsbrev 

- Nyhetsbrev från Sveriges Hembygdsförbund, med bl.a. Webbinarietips i olika 

ämnen, från Gotlands Kulturarvsutvecklare med bl.a. tips om Handbok om 

evakuering av samlingar i katastrofsituationer och från Vuxenskolan.  

 

 10. Inkomna skrivelser 

- Skrivelse har inkommit från Länsstyrelsen att det slutliga förslaget angående 

nya fågelområden till Natura 2000-nätverket nu är klart och lämnats till 

Naturvårdsverket. Förslaget består av områdena Karlsöarna och Gotlands 

sydvästra kust samt Gotlands östra kust. 

 

 11. Hemsidan 

– Texten under fliken ”Om Sockenföreningen” har uppdaterats av Gullbritt.  

– Antalet besökande på vår hemsida har sedan förra styrelsemötet varit drygt 

4 000 st. genomsnitt per månad, en betydande ökning. Orsaken är naturligtvis att 

Bungedagen i oktober fick använda vår hemsida med en egen flik för sin 

information till utställare och besökare. 

 

12.  Fårösunds utveckling 

- Vi kom överens om att meddela FU att vi inte längre har något behov av det 

bidrag vi fått beviljat därifrån till inköp av ett marknadstält. Orsaken är att tältet 

vi beställt inte har levererats trots löften från företaget, och att vi därför har 

återkallat vår beställning. Kenneth åtgärdar. 

 

13. Övrigt 

- Cykelledsskylten vid Skolmuseet har försvunnit, igen. Det är nu tredje gången 

denna skylt är borta. Varför?  Är det någon som är särskilt intresserad av att ta 

bort våra skyltar just där? Vi gör ett försök till våren med att sätta upp en skylt 

bakom den skylt trafikverket har för sina anvisningsskyltar (och även röda 

skyltar för Gotlandsleden). 

Skylten på Åldermansvägen ligger nu på marken. Kenneth och Carina sätter upp 

den igen. Ett alternativ kan vara att, efter förfrågan hos Månssons bygg, sätta 

upp skylten på en fönsterlucka i deras förrådsbyggnad. 

- I somras gick en katamaran på grund vid Bungeör och har blivit liggande där. 

Nu har den slagits sönder av väder och vind och delarna sprids upp på land och i 

sundet. Det är ju nerskräpning i naturen. 



- Göran Öhlund har avlidit. Han tillhörde styrelsen i Bunge Sockenföreningen 

under flera år. Vi beslutade att ge ett bidrag på 500 kronor till Bungeörs 

Hembygdsförening, enligt hans efterlevandes önskan. 

 

14.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 13 december 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 


