
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 29 augusti 2017 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Bengt Horn, Gullbritt Thorsell och 
Mats Widgren.   

Frånvarande: Mikael Hamstedt, Mats Larsson, Jan-Erik Olsson. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 87 355 kronor. 

Flera abonnenter är fortfarande försenade med sina kvartalsavgifter, men 
eftersom vi ändrat sista inbetalningsdag till en månad tidigare än förut, kan vi nu 
betala fakturan till ComHem i tid. 

Bengt tar fram en ekonomisk resultatrapport till nästa styrelsemöte. 

4. Teknik. I och med det arbete som genomfördes i mars 2017 med att 
förstärka fibernätet upplever vi nu att vi har ett mycket stabilare nät. De 
klagomål som tidigare framfördes angående framförallt kvaliteten på TV-bilden 
har upphört. 

En abonnent på Haltarvevägen har påtalat att fiberdragningen inte skedde i 
enlighet med den karta man var överens om och undertecknade vid 
mätningstillfället. Teknikansvarige Jan-Erik Olsson kontaktar IP-only för att be 
om ny dokumentering/kartskiss av den nu befintliga nergrävda ledningen för att 
undvika  framtida missförstånd av var i marken ledningen går. 

 5. Brev har skickats till IP-only där vi ber om förhandling med IP-only 
angående bonus i enlighet med p. 2.6 i Överenskommelsen mellan IP-only 
Telecommunication Networks AB och Bunge Fiber Ekonomisk förening. Vi har 
räknat fram en summa på 2 850 kronor som bonus till oss. Eftersom IP-only inte 
hörts av skickar Bengt återigen en faktura. 

6. Antalet besökare på Hemsidan ligger på nästan 400 st. per månad. 

7. Resonemang kring hur vi ska kunna undvika beskattning varje år av det 
överskott vi får in för inbetalade kvartalsavgifter, ca 30 000 per år. Kan vi 
betala ut någon form av återbäring till medlemmarna? Kan vi sänka 
kvartalsavgiften generellt? Kan vi sänka kvartalsavgiften vid enstaka tillfälle? 
Samtliga styrelseledamöter ombeds fundera över en lösning till nästa 
styrelsemöte. 

8. Beslutades att boka bord på en restaurang fredagen den 27 oktober 2017 
som en avslutningsmiddag för två ledamöter i föregående styrelse. 

9. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 2 november 2017 kl 14.00 i 
Träffpunktens lokaler. 

10. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 



Sven passade också på att tacka för uppvaktningen från föreningen på hans 
födelsedag. 

 

Vid protokollet 

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


