
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 9 oktober 2018 på Träffpunkten i Fårösund  

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Thomas Erlandsson, Bengt Horn, 
Jan-Erik Olsson, Gullbritt Thorsell och revisorssuppleanten Hans Åkermark  

Frånvarande: Mats Larsson och Mars Widgren 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 54 956 kronor. 

Resonemang kring Resultatrapporten.  Hasse kontakter en person med 
förfrågan om hjälp kring konteringen i bokföringen. 

Antal medlemmar är 189 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. 

En boende i Fårösund har skriftligen kontaktat Sven med förfrågan kring 
markupplåtelseavtal. Personen har ingen fiberanslutning. Gullbritt kontaktar 
personen och tar reda på vad frågan handlar om. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan har sedan föregående styrelsemöte varit ca 
700 st. per månad. 

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 nu fått svar från fiberföreningen i Lärbro att de inte är 
intresserade av samarbete med oss för närvarande för att bilda en 
förhandlingsmotpart inför en ny förhandlingsomgång innan vårt gruppavtal 
med Comhem upphör i juni 2020, eftersom de nu just nu slutför förhandlingar 
kring sitt nya gruppavtal.   

Bengt och Gullbritt har träffat två ledamöter i styrelsen för fiberföreningen i 
Hangvar och kommit fram till att vi är beredda att gå samman för att utgöra ett 
större förhandlingsunderlag inför nästa förhandlingsomgång. Sven kontaktar 
dem och informerar om att vi haft styrelsemöte, där vi konstaterade att 
föreningen i Lärbro inte är intresserade av samarbetet just nu, men att vi gärna 
ser en gemensam träff med representant/er för Comhem för att efterforska 
deras intresse av förhandlingar med flera fiberföreningar på norra Gotland 
gemensamt, när i tiden de skulle kunna ske och hur det skulle kunna påverka 
kostnaden för våra abonnenter.  



9. Fråga togs upp gällande postlådan för inkommande post till Bunge Fiber 
som är placerad i Träffpunktens entré. Gullbritt gör adressändringsanmälan till 
Bolagsverket och ber att inkommande post adresseras till kassören Bengt Horn. 
Genom detta behövs förhoppningsvis inte denna postlåda längre. 

10. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 4 december 2018 kl 14.00. Lokal 
meddelas senare. 

11. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


