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 Protokoll fört vid årsmöte med Bunge Fiber ekonomisk förening den 
13 april 2019 i Folkhögskolans hörsal i Fårösund 

 

17 st. personer deltog i mötet enligt separat deltagarförteckning.  

   § 1 

Årsmötet öppnades av ordförande Sven Boman. 

   § 2 

Sven Boman valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Gullbritt 
Thorsell valdes till sekreterare. 

   § 3 

Mötet fastställde att medlemmar noterade i deltagarförteckningen har 
rösträtt. Inga fullmakter har inkommit. 

   § 4 

Till justeringspersoner valdes Tomas Erlandsson och Göran Karlsson. 

   § 5 

Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning. 

   § 6 

Dagordningen fastställdes. 

   § 7 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Sven Boman och lades 
till handlingarna. 

   § 8 

Sven Boman redogjorde för Resultat- och Balansrapporterna för 2018. 
Problemet med för sent inbetalade avgifter är ständigt återkommande. 
Hasse Åkermark kompletterade med förklaringar till varför årets resultat 
utmynnar i ett underskott. 

Rapporterna lades till handlingarna. 

   § 9 

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorsuppleanten Hasse Åkermark. 

   § 10 

Beslutades att fastställa Resultat- och Balansräkningarna. 
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§ 11 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2018. 

   § 12 

Ordföranden läste upp styrelsens föreslagna Verksamhetsplan för 2019, 
vilken godkändes av mötet.  

Budget för 2019 fanns för dagen inte att tillgå i skriftlig form.  Kommer att 
läggas ut på Hemsidan. 

   § 13 

Beslutades att medlemsavgift i föreningen ska fortsatt vara 100 kronor för 
år 2019. 

   § 14 

Årsmötet valde Sven Boman till ordförande för Bunge Fiber ekonomisk 
förening för 1 år. 

   § 15 

Till styrelseledamöter valdes:  

Gullbritt Thorsell Omval 2 år 
Jan-Erik Ohlsson Omval 2år 
Hans Åkermark  Nyval 2 år 
Arnstein Snyen Marjala Nyval 2 år 
 
Kvarstående ledamöter är Mats Larsson och Tomas Erlandsson på 1 år. 
 

   § 16 

Som revisorer omvaldes Valter Möllerström. Som revisorsuppleant 
nyvaldes Kerstin Gabrielsson. 

   § 17 

Till valberedning utsågs Mikael Hamstedt, Mats Widgren och Marlene 
Erlandsson. Som sammankallande valdes Mikael Hamstedt. 

   § 18 

Information  
 

Under det senaste året har styrelsen varje styrelsemöte resonerat kring möjliga 
förändringar i faktureringsrutiner och bokföringshantering och styrelsen har fattat 
beslut att säga upp Payex (det faktureringsföretag vi hittills anlitat) samt att säga upp 
Speed Ledger (det bokföringsprogram vi använt oss av) för att i stället övergå till 
företaget Fortnox som kan erbjuda oss både faktureringshantering och ett 
bokföringsprogram.  
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Hasse Åkermark, som för styrelsens räkning undersökt vilka olika möjligheter 
marknaden erbjuder gällande faktureringshantering och bokföringsprogram, 
informerade om att företaget Fortnox visat sig vara det bästa gällande den praktiska 
dagliga hanteringen samt även till ett mycket lägre pris än det vi betalar idag.  
Den 6 maj levereras de nya fakturorna till våra abonnenter att betalas den 26 maj. Vi 
måste då kontrollera att vi betalar fakturan till korrekt bankgironummer till Fortnox.  
Ny e-postadress till föreningen har lagts upp: bungefiber@gmail.com. 
Fråga ställdes från mötet om man kan få fakturan via e-faktura eller via autogiro. 
Hasse Åkermark lovade undersöka och lägga ut information på vår hemsida. 
 
   § 19 
Övriga frågor 

 
Per-Rune Nypelius och Nils Jansson från Hangvar Fiberförening deltog i årsmötet 
och informerade oss om att de sagt upp sitt gruppavtal med Comhem 1 år i förväg 
efter det att Comhem aviserat en prishöjning. De fick då i stället erbjudande om en 
avtalsförlängning på ett år utan prishöjning, vilket ju är fördelaktigt för dem. De 
kommer därför att avsluta sitt gruppavtal under 2020, samma år som vi. De uttrycker 
en önskan om samarbete med oss inför upphandling av nästa gruppavtal med 
Comhem under 2020. Vi kan då bli en starkare förhandlingsparter gentemot Comhem 
med möjlighet att träffa ett bra gruppavtal för en ny period i stället för att vi förhandlar 
var och en för sig.   
 
 
Göran Karlsson informerade att han sedan starten för fyra år sedan varit missnöjd 
med den kvalitet Comhem levererat till de olika TV-kanalerna och att han vid ett 
flertal tillfällen ringt och klagat. Han har fått en del utrustning utbytt under åren som 
gått. Nu äntligen har Comhem gått till botten med Görans klagomål och han har nu 
fått en ny medieomvandlare installerad. Nu är problemen borta! Göran är nu helt 
nöjd. 
 
   § 20 
 
 
Sven Boman tackade för förnyat förtroende som ordförande i föreningen 
och tackade de närvarande på årsmötet för visat intresse och avslutade 
årsmötet. Mötesdeltagarna bjöds därefter på smörgåstårta och kaffe. 

 

 

 

Gullbritt Thorsell/sekreterare  Sven Boman/ordförande 

 

 

Thomas Erlandsson/justerare  Göran Karlsson/justerare 


