
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 14 maj 2018 i Folkhögskolan 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Tomas Erlandsson, Bengt Horn, 
Mats Larsson, Jan-Erik Olsson, Gullbritt Thorsell, Mats Widgren samt 
revisorsuppleant Hans Åkermark. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 62 714 kronor.  

I enlighet med beslut på årsmötet har en reviderad budget gjorts, där det 
bättre framgår skillnaderna mellan vad medlemsavgifterna ska användas till 
och vad kvartalsavgifterna ska användas till, vilken godkändes av styrelsen. 

 Ett konto med rubriken ”Överdebiterade abonnemangsavgifter” skall finnas 
med i kontoplanen. 

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 sänt en skrivelse till IP-only om att fastighetsägare i socknen är 
missnöjda med IP-onlys bemötande när man kontaktat IP-only för att beställa 
en fiberanslutning. Avvaktar svar. 

5.  Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet beslutades att 
webbansvarig för Hemsidan skall vara Hasse Åkermark, som därefter tagit över 
ansvaret efter Gullbritt. Ny aktuell informativ text har lagts ut på Hemsidan. 

Antalet besökare på Hemsidan ligger på ca 400 st. per månad. 

Beslutades att ta bort fliken Bunge Fiber från Bunge Sockenförenings hemsida 
och i stället lägga uppgift om Bunge Fiber under fliken Föreningar. 

6.  Styrelsen har i uppdrag att utse en tredje person i Valberedningen 
eftersom en sådan inte fanns att tillsätta under årsmötet.  

7. Vi ska undersöka om en bokföringsbyrå el. likn. eventuellt kan ta hand 
om vår ekonomihantering gentemot Comhem och Payex och i så fall 
kostnaden för det. Mats Larsson ansvarig. 

8. Sven har kontaktat ordförandena för fiberföreningarna i Hangvar och 
Lärbro för att förhöra sig om deras uppfattning i nuläget kring problem, 
missnöjesyttringar m.m. samt deras intresse för att tillsammans eventuellt 
bilda en förhandlingsmotpart inför den förhandlingsomgång som förmodligen 



kommer att ske innan vårt nuvarande 5-åriga gruppavtal med Comhem 
upphör i juni 2020. Inväntar svar från Lärbro. Sven bestämmer därefter en 
kvällstid för en träff med föreningarna i Hangvar och Lärbro och mailar ut till 
övriga styrelseledamöter. 

9. Beslutades att avtackning av Mikael Hamstedt, som avgick ur styrelsen 
vid årsmötet skall ske vid en träff på Bunge Krog den 28 maj alt. den 29 maj. 
Sven kollar datum med Mikael. 

8. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 23 augusti 2018 kl 14.00. 

9. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


