
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 
14 april 2016 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Bengt Horn, Mats Larsson, Leif 
Pettersson och Gullbritt Thorsell.  

Dessutom närvarande: Göran Karlsson och Hans Åkermark.  

Frånvarande: Mikael Hamstedt, och Mats Widgren. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 52 493 kronor. 

9 st. abonnenter har ännu inte betalat kvartalsavgiften för ComHem (sista 
betalningsdag 27 mars 2016). 

Beslutades att fortsatt ansvarig för bokföringsprogrammet är kassören Bengt Horn 
som vid behov arbetar tillsammans med Mats Widgren med bokföringsuppgifter. 

Antalet medlemmar i föreningen är 191 st. 

4. Com Hem. Göran Karlsson informerade om att han skrivit brev till vår säljkontakt 
på ComHem angående våra problem med störningarna i TV-kanalerna. Han har fått 
svaret att problemen finns spridda över hela landet och ComHem ska gå till botten 
med det hela och undersöka hela kedjan IP-only – ComHem – abonnenterna. En 
orsak kan vara att det gick för snabbt i början med installationen och att det kan 
handla om ”slarvfel”.  

I och med detta brev menar styrelsen att det uppdrag som årsmötet gav styrelsen att 
skriftligen påtala många abonnenters missnöje med ComHem är utfört. 

Nya ansvariga för kontakterna med ComHem efter Göran Karlsson som vid årsmötet 
avgått ut styrelsen är Leif Pettersson (när det gäller de tekniska delarna) och Bengt 
Horn (när det gäller fastighetsbyten/ avsägningar/nya medlemmar).  

5. Teknik. Ytterligare någon fastighet har nu äntligen fått fiber installerad.  

6. Ägandet av web-domänen överförs från Göran Karlsson till föreningen. Ansvarig 
person i föreningen är Gullbritt Thorsell. 

7. Avtalet med Payex löper ut den 7 maj 2016. Det förlängs med automatik ett år i 
sänder. 

8. Sven Boman kontaktar ansvarig för Träffpunkten om utlån av nyckel att användas 
vid våra styrelsemöten framöver. 

9. Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 10 augusti 2016 kl. 18.00 i Träffpunktens 
lokaler. 

10. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 
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