
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 27 april 2017 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Mikael Hamstedt, Bengt Horn, 
Mats Larsson, Jan-Erik Olsson och Gullbritt Thorsell.   

Adjungerad: Leif Pettersson 

Frånvarande: Mats Widgren. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 72 009 kronor. 

Det återstår ännu ett antal som inte betalat senaste kvartalsfakturan. 

Kassören skall ändra rubriken för intäkter i Resultatrapporten till ComHem 
Abonnemangsavgifter i stället för Medlemsavgifter och se till att 
Medlemsavgifter till föreningen hamnar på rätt konto. 

4. Vid vårt årsmöte den 25 mars 2017 uppmanade föreningens teknikansvarige 
Leif Pettersson alla som har uppenbara problem att kontakta honom och 
redogöra för vad problemen består i senast den 17 april 2017. Leif rapporterade 
nu att 1 person hörts av. Leif har gjort en lista över 16 abonnenter som anmält 
problem sedan vårt gruppavtal började gälla för två år sedan och skickat till 
ComHem. ComHem kommer att ringa var och en på listan för att få bekräftelse 
på att problemen upphört alternativt att hjälpa till/tipsa om hur problemen kan 
avhjälpas beroende på problemens art. 

Vid årsmötet frågade en medlem om föreningen kan tänka sig att förhandla om 
ett nytt avtal separat endast för de som har bredbandsanlutning, men som inte 
har anslutit sig till vårt gruppavtal, t.ex. fritidsboende. Leif har förhört sig med 
ComHem om möjligheterna till specialavtal för dessa ca 100 berörda 
fastighetsägare. Svaret blev att sådana avtal inte tecknas. Ett sådant avtal 
skulle ligga alldeles för högt i pris beroende på det leveransavtal ComHem har 
med IP-only. Styrelsen beslutade att inte gå vidare med frågan. 

Leif meddelade att sista kvarvarande hål efter fibergrävningen nu är igenfyllt. 
Äntligen klart!! 

5. 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. Eftersom IP-only inte 
besvarat vårt brev har vi skickat en faktura på vårt framräknade belopp att 
betalas inom 30 dagar. Tyvärr blev det ett felaktigt belopp, varför den ska 
krediteras och ny faktura ska skickas. 

6. Antalet besökare på Hemsidan ligger på ca 300 st. per månad. 

7. Beslutades att boka bord på en restaurang fredagen den 2 juni 2017 som en 
avslutningsmiddag för föregående styrelse. 



8. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 29 augusti 2017 kl 14.00 i 
Träffpunktens lokaler. 

9. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


