
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 5 
mars 2018 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Bengt Horn, Mats Larsson, Jan-Erik 
Olsson, Gullbritt Thorsell. Revisorn Valter Möllerström deltog under punkten gällande 
bokslutshandlingarna.  

Frånvarande: Mikael Hamstedt och Mats Widgren.. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 209 328 kronor. Det höga saldot beror på att 
första kvartalsfakturan till Comhem ännu inte betalats. Kommer att ske den 31 mars 
2018. 

Resultatrapport ska tas fram och resoneras kring vid varje kommande styrelsemöte. 

Antal medlemmar nu är 192 st.  

4. Teknik. 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. 

Styrelsen har fått kännedom om att en fastighetsägare i socknen är missnöjd med IP-
only, som inte motsvarat det bemötande man kan förvänta sig av företaget när 
fastighetsägaren kontaktat IP-only för att beställa en fiberanslutning. Styrelsen sänder 
en skrivelse till IP-only om detta och att vi förväntar oss bättre bemötande i framtiden. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan ligger på närmare 400 st. per månad. 

6.  Årsmöte planeras till lördagen den 17 mars 2018 kl 14.00 i Folkhögskolans 
hörsal. Lokal är bokad och förtäring beställt hos Café Maffen. Kallelsen är utskickad 
och annonsering är gjord. Resultat- och bokslutshandlingar diskuterades. Alla 
handlingar inför årsmötet skall kopieras och läggas fram vid årsmötets början. 

Ordföranden framförde en fundering om flera fiberföreningar på norra Gotland 
tillsammans kan bilda en förhandlingsmotpart inför den förhandlingsomgång som 
förmodligen kommer att ske innan vårt nuvarande 5-åriga gruppavtal med Comhem 
upphör i juni 2020. Styrelsen beslutade att ta upp funderingen under punkt 18 
Information och Övriga frågor på årsmötet. 

8. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 27 mars 2018 kl 14.00 i Träffpunktens lokaler.  

9. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

Vid protokollet  

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


