
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 
förening den 23 februari 2016 

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

Frånvarande: Mats Larsson  

1. Ordförande Hans Åkermark öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 58 502 kronor. 

Samtliga abonnenter har nu betalat senaste fakturan gällande ComHem.   

Några betalar inte sin abonnemangsavgift via Payex, vilket framgår av 
fakturan att man ska göra, utan direkt till föreningen. Beslutades att Bengt 
betalar tillbaka avgiften och uppmanar vederbörande att betala i enlighet 
med fakturans kontouppgift. Vi har avtal med Payex som ska sköta vår 
fakturahantering av abonnemangsavgifterna till ComHem. 

Bengt redogjorde för intäkter och kostnader med följande specificering: 

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

Uppkommet faktureringsöverskott fördelas bland abonnenterna på årets 
sista kvartalsfaktura genom en lägre kvartalsavgift. Summan beslutas av 
styrelsen i god tid innan fakturan för sista kvartalet går ut. 

4. Com Hem. Störningarna i TV-bilden kvarstår. ComHem har aviserat en 
ny programvara i slutet av februari, vilket förhoppningsvis ska avhjälpa 
störningarna. 

5. Teknik. Inget särskilt att informera.  

6. Årsmöte. Årsmöte sker lördagen den 2 april 2016 kl. 14.00 i 
Folkhögskolan. 

Lokal bokad. Synpunkter lämnades på de skrivna dokumenten Kallelse, 
Dagordning, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och Budget. Några 
ändringar beslutades.  

Följande ska åtgärdas:     Ansvarig  

Bokslutshandlingarna till revisorer   Bengt 

Kallelsen till samtliga medlemmar kuverteras och delas ut Hans  

Kaffe beställs    Hans 



Anslag i samhället samt på Hemsidan  Hans 

Medlemsavgift för 2017 föreslås kvarstå på 100 kronor. Avgiften betalas 
på första kvartalsfakturan för 2017 (såsom gjordes för 2016). 

8. Nästa möte blir tisdagen den 10 mars 2016 kl. 18.00 i Träffpunktens 
lokaler.  Arne Eklund från Valberedningen kallas till mötet. 

9. Hans Åkermark avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Hans Åkermark/Ordf.  


