
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 22 januari 2019 hos ordförande Sven Boman  

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

Frånvarande: Thomas Erlandsson 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 55 770 kronor.  

Hasse och Mats W har tillsammans gått igenom bokföringen och rättat upp 
kontoplanen. De kunde konstatera att Payex fakturerat oss felaktigt. Efter 
möte med Payex har överenskommits att de återbetalar ca 16 000 kronor till 
föreningen. 

Medlemmarna betalar sina fakturor enligt följande: 

125 st. betalar i tid 
44 st. betalar efter förfallodagen 
9 st. får påminnelsebrev med en avgift på 60 kr 
4 st. går till inkasso med en avgift på 180 kr 
 

Ovan information läggs ut på vår hemsida. 

Av de tre abonnenter som stängts av från gruppavtalet har nu två betalat 
sina kvartalsavgifter och därför kopplats på gruppavtalet igen. En abonnent 
kvarstår som avstängd. 

Payex vill förhandla om vårt avtal före den 30 april. Hasse ber om ett möte i 
närtid med Johan Bergström, Payex, för diskussion kring avtalspunkter. 

Antal medlemmar i föreningen per den 31 december 2018 är 189 st., varav 188 
st. omfattas av vårt gruppavtal.  

4. Teknik. Flera nyinflyttade har gjort förfrågningar kring nyanslutning. Alla 
hänvisas med frågor till IP-only. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan har sedan föregående styrelsemöte varit ca 
850 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 har 
skrivit ett brev till alla medlemmar (som också införts 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. Inget förslag till val av person har kommit. 

 



7. Svens skrivelse till Skatteverket, där vi ber om omprövning och återbetalning 
av inbetalad skatt har ännu inte gett något svar.   

8. Postlådan för inkommande post till Bunge Fiber som är placerad i 
Träffpunktens entré har tagits bort. All post går nu direkt till kassören Bengt 
Horn. 

9. Årsmöte planeras till lördagen den 13 april 2019 kl. 15.00 i Folkhögskolan. 

Gullbritt bokar lokal och beställer kaffe. 
Sven kontakter Valberedningen. 
Bokslutshandlingar färdigställs av Bengt och lämnas till revisorn. 
Kallelse skrivs av Gullbritt, liksom annons Hemsidan och affischer i samhället. 
Medlemsförteckning färdigställs av Bengt. 
Verksamhetsberättelse skrivs av Sven. 
 

10. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 5 mars 2019 kl 14.00 i 
Träffpunktens lokaler i Fårösund.  

11. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


