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Protokoll fört vid årsmöte med Bunge Fiber ekonomisk förening den 
25 mars 2017 Folkhögskolans hörsal i Fårösund 

 

28 st. personer deltog i mötet enligt separat deltagarförteckning.  

   § 1 

Årsmötet öppnades av ordförande Sven Boman. 

   § 2 

Sven Boman valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Gullbritt 
Thorsell valdes till sekreterare. 

   § 3 

Mötet fastställde att medlemmar noterade i deltagarförteckningen har 
rösträtt. 

   § 4 

Till justeringspersoner valdes Nils Andersson och Alf Jakobsson. 

   § 5 

Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning. 

   § 6 

Dagordningen fastställdes. 

   § 7 

Valda delar av Verksamhetsberättelsen lästes upp av Sven Boman. Mötet 
framförde kommentar gällande punkten 3 Ekonomi att medlemsavgifter 
och fakturahantering medför ett överskott i räkenskaperna. Synpunkt att 
det inte borde betraktas som ett överskott utan som en skuld. Styrelsen 
tog synpunkten till sig och tar upp den vid nästa styrelsemöte. 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

   § 8 

Kassören redogjorde för Resultatrapport och Balansrapport för 2016. 
Ordföranden informerade om att styrelsen beslutat om en förändring av 
inbetalningen av kvartalsavgiften från och med andra kvartalet 2017 på så 
sätt att inbetalningen av kvartalsavgiften skall ske senast månad 2 i varje 
kvartal i stället för som tidigare månad 3. 

Mötet kommenterade att Intäkten av Medlemsavgifter inte verkar korrekt. 
Styrelsen lovade gå igenom siffrorna och korrigera eventuell felaktighet. 
Rapporterna lades till handlingarna. 

 



2 

 

   § 9 

Revisionsberättelsen lästes upp av Sven Boman. 

   § 10 

Beslutades att fastställa Resultat- och Balansrapporter med den 
kommentaren att styrelsen korrigerar eventuell felaktighet samt om 
disposition av årets vinst enligt den fastställda balansrapporten. 

§ 11 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2016. 

   § 12 

Styrelsens föreslagna budget för 2017 lästes upp och kommenterades av 
ordföranden.  Mötet godkände budgeten. 

Ordföranden läste upp styrelsens föreslagna Verksamhetsplan.  

En medlem ställde en fråga om föreningen kan tänka sig att förhandla om 
ett nytt avtal separat endast för de som har bredbandsanslutning, men 
som inte har anslutit sig till vårt gruppavtal, t.ex. fritidsboende. Föreslogs 
göra en förfrågan till de ca 100 fastighetsägare som berörs, om intresset 
för ett speciellt avtal för endast dessa. En kontaktperson bör då också 
utses för denna grupp. 

Påminnelse om att lämna information om eventuellt adressbyte och byte 
av e-postadress till kassören. 

Verksamhetsplanen för 2017 godkändes av mötet. 

   § 13 

Beslutades att medlemsavgift i föreningen ska fortsatt vara 100 kronor för 
år 2018 efter en omröstning att eventuellt sänka medlemsavgiften. 

   § 14 

Årsmötet valde Sven Boman till ordförande för Bunge Fiber ekonomisk 
förening för 1 år. 

   § 15 

Till styrelseledamöter valdes:  

Bengt Horn  Omval 2 år 
Gullbritt Thorsell Omval 2 år 
Mats Widgren Omval  2 år 
Jan-Erik Ohlsson Nyval 2 år 
 
Kvarvarande ledamöter är Mikael Hamstedt och Mats Larsson på 1 år.  
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   § 16 

Som revisorer omvaldes Valter Möllerström och som revisorsuppleant 
omvaldes Esso Ericsson. 

   § 17 

Till valberedning utsågs Tomas Erlandsson, sammankallande, samt 
Kerstin Edstam Gabrielsson och Nils Andersson. 

   § 18 

Information och Övriga frågor 

 
Styrelsens teknikansvarige Leif Pettersson informerade om det telefonmöte han haft 
med 5 st. representanter från ComHem angående våra synpunkter på de tjänster de 
levererar i vårt gruppavtal sedan starten av vårt gruppavtal 2015, huvudsakligen 
gällande TV-tjänsten. ComHem informerade om att Tivoboxens programvara 
uppdaterats i hela landet, vilket bör resultera i en stabilare funktion. 
IP-only har åtgärdat det fel som berodde på överbelastning i nätet, signalen är nu 
förstärkt. Problem med WiFi kan bero på olika orsaker som härrör sig från den egna 
bostaden. Handböcker kan köpas hos Kjell & Co som ger information om olika 
orsaker och åtgärder. 
 Leif påtalade även det ibland dåligt bemötande våra medlemmar fått när de ringt för 
att göra felanmälan och han uppmanade ComHems support att inte bara konstatera 
att de inte hittar någon felaktighet vid kontroll utan att föra frågan vidare för ytterligare 
undersökning. 
Leif uppmanar nu alla som har uppenbara problem att kontakta honom via e-post och 
redogöra för vad problemen består i senast den 17 april 2017. Han gör därefter en 
sammanställning och skickar till ComHem. Ett nytt möte kommer då att ordnas för att 
diskutera fortsatta åtgärder. 
 
Ordförande Sven Boman informerade om att brev har skickats till IP-only, där 
föreningen ber att bonus utbetalas till föreningen för de anslutningar som överstiger 
50 % i enlighet med det avtal vi tecknat med IP-only.  
 
Föreningens Hemsida uppdateras kontinuerligt med senaste nytt gällande 
föreningens verksamhet. 
 
   § 19 
 
Sven Boman tackade för förnyat förtroende som ordförande i föreningen 
och de närvarande på årsmötet för visat intresse och avslutade årsmötet. 
Han tackade också särskilt Leif Pettersson som nu avgår som ledamot och 
tekniskt ansvarig i styrelsen, men som stannar kvar ytterligare en tid för att 
med ComHem diskutera eventuella fortsatta åtgärder för att komma till 
rätta med de problem flera av våra abonnenter upplever sig ha med 
leveransen av TV-tjänsten. 
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Gullbritt Thorsell/sekreterare Sven Boman/ordförande 

 

 

Nils Andersson/justerare Alf Jakobsson/justerare 


