
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 6 
december 2017 

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

Frånvarande: Mikael Hamstedt och Mars Larsson. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 221 638 kronor. Fakturan till Comhem på 180 000 kronor 

ska betalas inom kort, varför saldot är ovanligt högt. 

Antal medlemmar är 189 st. 

4. Styrelsen beslutar att Bengt skapar ett nytt konto i bokföringen med rubriken ”Skulder till 
medlemmarna”, vilket ska medföra att det överskott vi får in för inbetalade kvartalsavgifter 
försvinner. 

5. Teknik. Några abonnenter har hörts av och uttryckt missnöje med Comhem sedan förra 
styrelsemötet. Vid förfrågan hos Comhem är orsaken att finna i tekniska störningar i systemet 
när IP-adresser delas ut, vilket resulterar i olika långa avbrott vid olika tidpunkter hos våra 
abonnenter. Information om detta har lagts ut på vår Hemsida och på Facebook. 

En abonnent på Haltarvevägen har påtalat att fiberdragningen inte skedde i enlighet med den 
karta man var överens om och undertecknade vid mätningstillfället. Teknikansvarige Jan-Erik 
Olsson kontaktar IP-only för att be om ny dokumentering/kartskiss av den nu befintliga 
nergrävda ledningen för att undvika framtida missförstånd av var i marken ledningen går. 

6.  Antalet besökare på Hemsidan har ökat och ligger på nästan 700 st. per månad. 

7.  Årsmöte planeras preliminärt till lördagen den 17 mars 2018 kl 14.00 i Folkhögskolans 

hörsal. Gullbritt bokar lokal. 

Vi resonerade kring hur vi kallar medlemmarna till årsmötet. Enligt stadgarna ska kallelse gå 
ut via e-post eller brev tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet. Ett sätt att 
informera om kommande årsmöte är att lägga in en text på nästa faktura tillsammans med 
text om medlemsavgiften. 

Medlemsförteckningen uppdateras med så många och så aktuella e-postuppgifter som 
möjligt för att kunna göra ett medlemsutskick i största möjliga utsträckning via e-post. 
Resterande måste kallas via frankerade brev. 

8. Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 24 januari 2018 kl 14.00 i Träffpunktens lokaler.  

9. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte och önskade alla God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Vid protokollet 

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


