
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 
18 maj 2016 

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

Frånvarande: Mikael Hamstedt, Mats Larsson och Leif Pettersson 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 52 882 kronor. 

Ordförande Sven Boman har nu erhållit godkännande av banken att få tillgång till 
föreningens bokföringsuppgifter. 

5 st. abonnenter har ännu inte betalat kvartalsavgiften för ComHem (sista 
betalningsdag 27 mars 2016). Dessa har efter påminnelser lämnats till inkasso. 

Beslutades att kontakta dessa och meddela att de stängs av från Comhems 
abonnemang om de inte betalar avgiften snarast. 

Antalet medlemmar i föreningen är 191 st. 

4. ComHem. TV-menyerna har nyligen ändrat färg, något som flera abonnenter är 
missnöjda med. Beslutades att lägga ut information på Hemsidan att varje abonnent 
får meddela Comhem sitt missnöje. 

5. Hemsidan är uppdaterad med information om att det uppdrag som årsmötet gav 
styrelsen att skriftligen påtala många abonnenters missnöje med ComHem är utfört. 

Beslutades att lägga ut text på Hemsidan om att abonnent måste tänka på att säga 
upp abonnemanget på ComHem till kassören vid försäljning eller flytt (inte enbart 
komma överens med nästa fastighetsinnehavare). För att inte i onödan få 
påminnelseavgifter och inkassohot måste fakturan komma till rätt person med korrekt 
adress från början. Varje abonnent måste förstås också betala fakturan före sista 
betalningsdag för att slippa påminnelseavgifter. 

Beslutades även att lägga ut information på Hemsidan om möjlighet till uppgradering 
av hastighet och beställning av senaste version av router.  

6. Vid nästa möte ska diskuteras utlovad rabatt enligt avtalet med IP-only/Gotland 
Fiber och eventuell rabatt/gottgörelse från ComHem med anledning av upplevda 
störningar i TV-tjänsten. 

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

8. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


