
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 
förening den 26 januari 2016 

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

Frånvarande: Mikael Hamstedt, Mats Widgren  

Valberedningen: Arne Eklund 

1. Ordförande Hans Åkermark öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 61 422 kronor. 

Tre abonnenter har inte betalat senaste fakturan gällande ComHem  och 
har fått avisering om inkassoförfarande. Information har också lämnats till 
dessa av Bengt att de kommer att stängas av från ComHem från den 1 
februari om de inte betalar fakturan senast nu på fredag den 29 januari 
2016. 

Vi resonerade kring olika frågeställningar, bl.a. om att bevilja att skjuta upp 
en fakturabetalning en månad om någon hör av sig med ett sådant 
önskemål. Beslutades att Bengt får mandat att bedöma om en sådan 
önskan ska beviljas eller inte. Leif Petterson och Gullbritt Thorsell 
reserverade sig mot beslutet. 

Till nästa styrelsemöte ska redovisning ske med följande specificering: 

Medlemsavgifter 
Abonnemangsavgifter till ComHem 
Påminnelseavgifter/inkassoavgifter till Payex 
Omkostnader till Payex 
Faktureringsöverskott 
 

Sedan senaste styrelsemötet har ytterligare en fastighetsägare begärt att 
få omfattas av gruppavtalet med ComHem, varför vi totalt nu har 190 
medlemmar/abonnenter. 

 4. Com Hem. Störningarna i TV-bilden kvarstår. Göran har kontinuerlig 
kontakt med Com Hem. Varje abonnent ombeds göra felanmälningar till 
ComHem. 

5. Teknik. Inget särskilt att informera.  

 

 

 

 



6. Årsmöte. Beslutades att hålla årsmöte lördagen den 2 april 2016 kl. 
14.00 i Folkhögskolan. 

Följande ska åtgärdas:   Ansvarig 

Verksamhetsberättelsen   Hans/Gullbritt 

Verksamhetsplan för 2016  Hans/Gullbritt 

Lokal bokas 

Kaffe beställs   Hans 

Kallelse skrivs, kuverteras och delas ut 

Anslag i samhället samt på Hemsidan 

Dagordning    Gullbritt 

Budget    Bengt 

Bokslutshandlingarna till revisorer  Bengt 

 

Styrelseledamöterna uppmanades inför nästa möte att fundera och räkna 
på medlemsavgiftens storlek för kommande år. 

8. Nästa möte blir tisdagen den 23 februari 2016 kl. 18.00 i Träffpunktens 
lokaler.  

9. Hans Åkermark avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Hans Åkermark/Ordf.  


