
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 
förening den 31 januari 2017 

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

Frånvarande: Mikael Hamstedt, Mats Larsson. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 82 125 kronor. 

Samtliga abonnenter har betalat senaste kvartalsavgiften för ComHem.  

Antalet medlemmar i föreningen är 193 st. per den 31 december 2016. 

Vi ska undersöka möjligheterna att minimera skatt på överskottet vid 
årsskiftet. 

4. ComHem har accepterat ytterligare en uppsägning från en av våra 
abonnenter på grund av missnöje med tjänsten.  

5. Vi har skickat en skrivelse till ComHem, där vi ber om ett möte med 
företrädare för ComHem för att diskutera våra abonnenters upplevda 
problem och hur de skall åtgärdas. Leif har haft kontakter med ComHem 
och efterlyser förslag på tidpunkt för ett möte. Kommer att ha telefonmöte 
inom kort. 

6. Brev ska nu skickas 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. Brevförslag har skickats ut till övriga i styrelsen för synpunkter. Vi 
har räknat fram en summa på 2 850 kronor som bonus till oss. 

7. Antalet besökare på Hemsidan ligger på ca 500 st. per månad. 

8. Vi planerar vårt årsmöte lördagen den 25 mars 2017 kl. 14.00. 

- Leif bokar Folkhögskolans filmsal. 
- Gullbritt beställer kaffe/te/vatten och smörgåstårta till 30 personer. 
- Gullbritt skriver Kallelse och Dagordning. 
- Bengt skickar Bokslutshandlingar till revisorn. 
- Bengt gör Budgetförslag. 
- Bengt tar fram Medlemsförteckning. 
- Sven kontaktar Valberedningen. 
- Sven skriver Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan. 

 

Skrivna dokument/handlingar skickas med e-post till alla styrelseledamöter 
för synpunkter. 

Kallelse till samtliga medlemmar klar vid nästa möte och distribueras med 
e-post (frankerat brev till de som saknar e-post) senast den 10 mars 2017. 



Anslag om mötet sätts upp i samhället och annonseras på Hemsidan 
senast den 10 mars 2017. 

9. Medlemsavgiften är f.n. 100 kronor per år. Styrelsen föreslår oförändrad 
avgift. 

10.  Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 1 mars 2017 kl. 14.00 i 
Träffpunktens lokaler. 

11. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


