
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 5 december 2018 på Träffpunkten i Fårösund  

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

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 211 254 kronor. Medel till att betala 
kvartalets faktura till Comhem ingår då i denna summa.  

Kontakt med person angående förfrågan om hjälp kring konteringen i 
bokföringen gav inget resultat.  Mötet beslutade att Hasse och Mats W 
tillsammans går igenom bokföringen och gör en ny kontoplan att arbeta efter 
framöver. 

Bengt informerade om att tre abonnenter av gruppavtalet har stängts av 
med anledning av att de inte betalat kvartalsavgifterna. 

Bengt var kallad till ett möte igår med Payex, som ville informera om nytt 
faktureringsprogram, men mötet blev inställt. 

Antal medlemmar i föreningen är 189 st.  

4. Teknik. En boende i Fårösund har skriftligen kontaktat Sven med förfrågan 
kring markupplåtelseavtal. Personen har ingen egen fiberanslutning, men 
fiberkabel till grannfastigheten har grävts på mark som grannfastigheten 
använder som tillfartsväg enligt servitut, utan personens vetskap. Sven har talat 
med båda fastighetsägarna och informerat att, utifall det i framtiden kan bli 
aktuellt att använda marken, är IP-only skyldig att flytta på fiberkabeln utan att 
fastighetsägaren belastas med några kostnader. 

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

6.  Styrelsen har i uppdrag att utse en tredje person i Valberedningen 
eftersom en sådan person inte fanns att tillsätta under årsmötet. Sven skriver 
ett brev till alla medlemmar (som också införs på vår Hemsida) där 
föreningen summerar det gångna året och informerar om läget inför 
kommande år och ber om förslag till ytterligare en person i Valberedningen 
inför nästa årsmöte. 

7. Mats L har undersökt om en namngiven bokföringsbyrå eventuellt kan ta 
hand om vår ekonomihantering gentemot Comhem och Payex och i så fall 
kostnaden för det, men fått nekande svar. 

8. Sven och Janne har träffat IP-only och Comhem vid ett möte i 
Västerhejde tillsammans med ett antal andra fiberföreningar på Gotland. Det 
framgick då att den av Comhem aviserade avgiftshöjningen från april 2019 
inte gäller vår förening. Vi kommer att ha samma avgift som nu fram till dess 
att vårt gruppavtal med Comhem upphör i juni 2020. 



Konstaterades också att något samarbete med övriga fiberföreningar på norra 
Gotland inte är aktuellt just nu. 

9. Styrelsen har fått kännedom om att IP-only gått ut med erbjudande till icke 
fiberanslutna fastighetsägare att det nu finns möjlighet att ansluta sig till 
fibernätet.  

10. Sven informerade om att skrivelse sänts till Skatteverket, där vi ber om 
omprövning och återbetalning av inbetalad skatt. Bengt ombeds kontrollera den 
totala summan av skatteinbetalningarna. 

11. Postlådan för inkommande post till Bunge Fiber som är placerad i 
Träffpunktens entré ska tas bort. Janne ansvarig.  

12. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 22 januari 2019 kl 14.00. Lokal 
meddelas senare. 

13. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


