
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 4 juni 2019 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Arnstein Snyen Marjala, Jan-Erik 
Olsson, Gullbritt Thorsell, Hans Åkermark och revisorn Valter Möllerström. 

Frånvarande: Thomas Erlandsson och Mats Larsson. 

Närvarande var också Pär-Rune Nypelius och Lars Wallentin från Hangvar 
Fiberförening. De har i sin styrelse resonerat kring ett framtida gruppavtal med 
Comhem när deras avtal går i nästa år, samtidigt med att vårt avtal går ut. 

Vi vet att Comhem kommer att höja avtalspriset med ca 30 kronor per månad 
och att Tivoboxen inte längre kommer att ingå i avtalspaketet. 

Efter diskussion bland alla närvarande beslutade vi om en gemensam 
avsiktsförklaring med inriktningen att vi slår ihop våra båda föreningar med 
syftet att bli en större förhandlingspart gentemot Comhem med våra knappt 200 
medlemmar i Bunge och Hangvar Fibers ca 90 medlemmar. Vi måste då se till 
att det finns regler för fakturering, påminnelser m.m. Kanske kan vi arvodera en 
bokföringsperson att sköta bokföring och fakturering. 

Vi behöver ha ett möte med Marcus Lindgren, Comhem, om deras avtalsvillkor 
för en fortsatt avtalsperiod. P-R Nypelius kontaktar Marcus. 

Under hösten behöver vi utlysa ett medlemsmöte och först och främst fråga om 
alla våra medlemmar vill vara kvar i Comhems gruppavtal. Och sedan också 
fråga hur våra medlemmar ställer sig till att gå ihop med en annan fiberförening. 

Vi beslutade att träffas på nytt i höst med representanter från våra båda 
styrelser. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ordförande Sven Boman öppnade vårt ordinarie möte.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 259 634 kronor. Fakturan till Comhem 
om drygt 170 000 kronor ska betalas i slutet av juni månad. 

Tre medlemmar har inte betalat kvartalsavgiften i tid. 

Information har lagts ut på Hemsidan att föreningen övergått till nytt 

faktureringsföretag Fortnox. Information har även gått ut till alla abonnenter. Ingen 

har hittills missat det nya bankgironumret för inbetalning, men om så skulle ske 

framöver och någon i stället betalar till Payex kommer det att kosta oss 100 kr. Mötet 

beslutade att denna kostnad ska belasta vederbörande abonnent vid nästa 

faktureringstillfälle. 

Speedledger är öppet till 31 juli för bokföringstransaktioner, därefter är det stängt.  



Hasse är mycket nöjd med vårt nya system Fortnox. Det är enkelt och överskådligt 

att hantera och bra support. Fakturering via e-postfaktura (som vi haft tidigare) ska 

fungera från nästa kvartalsbetalning. Inbetalning via e-faktura är nu också möjligt. 

Mötet beslutade att erbjuda den möjligheten, vilket ska informeras via Hemsidan. 

Frågan att betala via Autogiro återkommer vi till. 

Hasse lämnade ny budget för 2019, vilken fastställdes av mötet. Han lämnade även 

Resultat- och Balansrapport hittills får året. 

Mötet beslutade att på Hemsidan lägga ut följande information: Vid betalning 2 dagar 

efter förfallodagen skickar Fortnox ut en ”mjuk” påminnelse, vid betalning 7 dagar 

efter förfallodagen kostar det abonnenten 60 kronor, vid betalning 14 dagar efter 

förfallodagen kostar det abonnenten 180 kronor, vid betalning senare än 21 dagar 

efter förfallodagen stängs abonnenten av från gruppavtalet. Hasse kontaktar då 

personen om detta. 

Vi har fått nya medlemmar och har nu totalt 192 st. medlemmar, varav 2 st. saknar 

gruppavtal. 

Hasse har önskemål om en ny dator, vilket mötet sa OK till. 

4. Teknik. Ingen speciell fråga togs upp. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan har ökat och har sedan föregående 
styrelsemöte varit ca 1 100 st. per månad.  

6.  Årsmötet hölls lördagen den 13 april 2019 kl. 15.00 i Folkhögskolan. 
 
Ordföranden för Hangvar Fiber, Pär-Rune Nypelius, var med och berättade 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. Avtackning av de avgående styrelseledamöterna Bengt Horn och Mats Widgren 
planeras till slutet av juni. Vi bokar bord på den indiska restaurangen i Fårösund. 
 
8. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 3 september 2019 kl 18.00 i Träffpunktens 
lokaler i Fårösund.  
 
8. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


