
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 9 april 2019 i Folkhögskolans lokaler i Fårösund 

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

Frånvarande: Thomas Erlandsson och Mats Widgren. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötens protokoll från ordinarie möte samt från extra möte lades 
till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 71 200 kronor.  

Fyra medlemmar resterar fortfarande med inbetald kvartalsavgift sedan tidigare. 
Två av dessa dock med så små belopp, varför vi beslutar makulera inbetalning. 
Två måste betala annars kommer vi att låta Comhem ta över 
inbetalningskravet, vilket innebär en högre kostnad för den enskilde. 

Överenskommen återbetalning från Payex om 15 949 kronor har nu kommit. 

I enlighet med beslutet vid det extra inkallade mötet har ordförande Sven Boman 

skriftligen sagt upp avtalet med Payex gällande fakturahantering att gälla från och 

med den 15 april 2019. I stället övergår vi till företaget Fortnox att ta hand om 

faktureringen av kvartalsavgifterna till Comhem.  

Vi kommer även att använda Fortnox för våra bokföringsrutiner, varför Speedledger 

ska sägas upp vid kvartalsskiftet. 

Hasse informerar om att det nya systemet från Fortnox är på plats och att 

kundregistret lagts in. Några frågetecken återstår gällande vissa abonnenter. Ingen 

moms kommer att läggas på våra fakturor. Hasse har lagt upp en ny e-postadress; 

bungefiber@gmail.com, som blir föreningens officiella e-postadress. 

Mötet beslutade att välja alternativ 3 av de möjligheter som Fortnox erbjudit gällande 

regler för de abonnenter som inte betalar sina fakturor i tid. 

Information ska läggas ut på Hemsidan efter Årsmötet att föreningen övergått till nytt 

faktureringsföretag Fortnox. 

4. Teknik. Ingen speciell fråga togs upp. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan har sedan föregående styrelsemöte varit ca 
1 000 st. per månad. Valter erbjuder sig bli ny ansvarig för vår Hemsida. 

6.  Årsmöte planeras till lördagen den 13 april 2019 kl. 15.00 i Folkhögskolan. 
 
Gullbritt har bokat lokal och beställt smörgåstårta till ca 20 personer. 
Termosar med kaffe tas med av Sven, Gullbritt och Hasse. 
Bokslutshandlingar är färdigställda av Bengt och lämnade till revisorn. 
Kallelse skriven av Gullbritt, liksom annons Hemsidan och affischer i samhället. 



Kallelsen har distribuerats via e-post/brev av Bengt. 
Verksamhetsberättelse undertecknad 
Budgetförslag för 2019 har skrivits av Bengt 
Verksamhetsplan för 2019 har skrivits av Sven 
Dagordning har skrivits av Gullbritt 
Resultat- Balansrapporter och Budget mailas till Göran av Hasse för att kunna visas på storskärm. 
Dagordningen mailas till Göran av Gullbritt. 
Medlemsavgiften för 2020 beslutades bli oförändrad 
 

Ordföranden för Hangvar Fiber, Stefan Nypelius, kommer troligen till vårt årsmöte 
och berättar om att hans förening förlängt sitt gruppavtal med ett år för att på så sätt 
kunna förhandla om nytt avtal samtidigt med oss under nästa vår. 
 

7. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 4 juni 2019 kl 18.00 i Träffpunktens lokaler i 
Fårösund.  
 
8. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


