
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 1 mars 2017 

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

Frånvarande: Mats Widgren. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 72 689 kronor. 

Kassören har uppmärksammat att det alltid är ett antal abonnenter som betalar 
sin avgift efter det att sista betalningsdag har passerats. Detta medför att 
föreningen inte kan betala avgiften till ComHem i rätt tid. Styrelsen beslutade 
därför att ändra sista betalningsdag till månad nr två i stället för månad nr tre i 
varje kvartal från och med kvartal två 2017. 

Antalet medlemmar i föreningen är 191 st. per den 31 december 2016 
(korrigering av föregående protokoll).  

4. 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 ett flertal kontakter med ComHem och 
efterlyser förslag på tidpunkt för ett möte.  

5. De sista kvarvarande återställningsarbetena av mark på några platser är nu 
åtgärdade. 

6. Brev har skickats 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. Vi har 
räknat fram en summa på 2 850 kronor som bonus till oss. 

7. Antalet besökare på Hemsidan ligger på ca 300 st. per månad. Beslutades 
att lösenordskyddet för att läsa våra protokoll på Hemsidan tas bort. 

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

Kallelse skickas ut via e-post (frankerat brev till de som saknar e-post) senast 
den 10 mars 2017. Bengt ansvarig. 

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

9.  Tid för nästa styrelsemöte bestäms direkt efter årsmötet. 

11. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

Vid protokollet 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


