
Protokoll fört vid Bunge Sockenförenings styrelsemöte 2023-01-17 

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 dagens möte öppnat (tidigare 

överenskommet möte 2022-12-13 ställdes in p.g.a. snöhinder). 

 

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 73 644 kronor  

7 st. har hittills betalat medlemsavgift för år 2023 .  

 

6. Genomförda aktiviteter 

- Medlemsmötet den 20 november. 5 st. deltog förutom styrelsen. Vi informerade 

om att syftet med detta möte var att få medlemmarnas synpunkter och tips på 

vad vi ska ägna oss åt i vår förening och hur vi ska kunna få flera engagerade 

och intresserade i både styrelsearbetet och i förberedelse- och 

genomförandearbetet vid våra aktiviteter.  

Tipsades om att använda Facebook för närliggande socknar för annonsering till 

våra aktiviteter, vilket vi nu kommer att göra. 

Tipsades om att via Facebook eller via SMS till våra medlemmar informera i 

förväg om en planerad aktivitet och då be om praktisk hjälp med förberedelser 

eller genomförandet vid just det tillfället, vilket vi ska försöka tänka på.  

Rådet att överhuvudtaget vara ute i mera god tid vid våra planerade 

arrangemang. 

Förslag om att ordna ett långt loppisbord längs hela Kronhagsvägen. Låter 

trevligt, men kan nog vara svårt att ordna eftersom det är en frekvent trafikerad 

väg, som i så fall måste erhållas tillstånd att stängas av. 

En fråga om den Kyrkogårdsvandring vi anordnade i våras kan återkomma, 

vilket vi ska undersöka. 

 

 

 

 



7. Kommande aktiviteter 

- Som vanligt anordnar vi Valborgsmässofirandet den 30 april 2023. 

Bungekören vidtalad, som kommer att anordna ett fackeltåg från Träffpunkten 

till stranden vid Fårösunds båtklubb, där bålet tänds kl. 20.00.  

Kenneth Skarphagen kommer att hålla talet till Våren. 

Kuno kontaktas för att ordna med högtalaranläggning. 

Styrelsen ordnar med försäljning av korv och kaffe. 

- Inledande diskussion kring Verksamhetsplan för året.  

Förutom Valborgsfirandet följer Nationaldagsfirande den 6 juni, 

Midsommarfirande i samarbete med Bungemuseet, Fårösunds marknad i juli, 

som även inkluderar Båtklubbens arrangemang av simningen över sundet, där 

Båtklubben också ska undersöka med den nye ägaren av Marinan om det är 

möjligt att använda utrymmet där för Båtklubbens räkning. 

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 gällande den närmare 

detaljplaneringen och ekonomiska förutsättningar från vår förening genom att 

dela inträdesavgiften med museet eller på annat sätt.  

 

8. Nyhetsbrev 

- Gullbritt har besvarat Sveriges Hembygdsförbund årliga enkät angående vår 

förenings antal aktiviteter och besökare och antal ideellt arbetade timmar. Vi har 

fått tidigare års enkäter sammanställda i siffror.  

- Nyhetsbrev från Gotlands Hembygdsförbund med bl.a. inbjudan till aktiviteten 

”92 möjligheter” och kallelse till årsmöte den 19 februari 2023. Gullbritt har 

också besvarat den årliga förfrågan om antalet medlemmar m.m. 

- Information från Studieförbundet Vuxenskolan att vi får bidrag därifrån. 

 

 9. Inkomna skrivelser 

- Försäkringsspecifikation och faktura har kommit från Sveriges 

Hembygdsförbund (som vanligt är fakturasumman 0 kronor, eftersom vi inte har 

några byggnader att försäkra). 

- Inkomna brev till vår hemsida med förfrågningar och erbjudanden av diverse 

slag. 

 

 10. Hemsida 

– Antalet besökande på vår hemsida har sedan förra styrelsemötet varit ca 2 200 

st. i genomsnitt per månad.   

 

 

 



11.  Fårösunds utveckling 

- Carina har fått Nyårshälsningar och ett brev med aktuell status och 

Verksamhetsplan för år 2023 från FU, bl.a. en ny egen hemsida, uppgradering 

av LUP och fortsatta kontakter med GUBIS och svensk handel. 

 

12. Övrigt 

- Kenneth fixar till Anslagstavlan vid Busstorget.   

- Gutamålsgillets Buldardag anordnas i Träffpunkten den 28 januari under 

ledning av Clary Winberg och Margareta Smitterberg. 

- Informerades att arbetet med Sockenboken nu fortsätter med nya tag efter en 

lång paus. 

 

13.  Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 21 februari 2023 kl. 10.00 i 

Träffpunktens lokaler i Fårösund. Eva bokar lokal.  

 

14. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Gullbritt Thorsell   Carina Björklund 


