
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 3 september 2019 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

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

Frånvarande: Thomas Erlandsson, Mats Larsson och Arnstein Snyen Marjala. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade vårt ordinarie möte.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 247 086 kronor.  

Sju medlemmar har inte betalat kvartalsavgiften i tid. 

En medlem har missat det nya bankgironumret för inbetalning till Fortnox och får 

därför betala den merkostnad på 100 kr det förorsakat föreningen. 

Mötet beslutade att ändra avtalsform gentemot Fortnox för att möjliggöra inbetalning 

via e-faktura. Det medför en ändring för de medlemmar som inte betalar sin avgift i 

tid. Efter 30 dagars utebliven betalning går ärendet till en kreditbedömning samt att 

föreningen informeras hur vi ska gå vidare inför en hantering hos kronofogden. 

Vi kommer att informera om ändringarna via Hemsidan och möjligheten att betala 

avgiften via e-faktura när vi tecknat ett avtal med Handelsbanken.   

Frågan att betala via Autogiro återkommer vi till. 

Vi har nu totalt 192 st. medlemmar, varav 2 st. saknar gruppavtal.  

4. Teknik. Ingen speciell fråga togs upp. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan är fortsatt ganska stort och har sedan 
föregående styrelsemöte varit drygt 1 100 st. per månad.  

6.  Gullbritt informerade om att hon varit med på årsmötet för Hangvar fiberförening 
den 15 juli. Information gavs om att några ur deras styrelse träffat styrelsen i Bunge 
Fiber och diskuterat samverkan/samgående mellan våra båda föreningar efter det att 
nuvarande gruppavtalsperiod med Comhem upphör den 14 juli 2020. (För Bunges 
del upphör avtalet den 16 juni 2020). De närvarande medlemmarna hade inget att 
invända mot att styrelsen fortsatte dessa diskussioner med Bunge Fiber. 
 
7. Sven kommer att kontakta P-R Nypelius, ordförande i Hangvar Fiberförening, 
och fråga hur det gått med hans kontakter med Comhems Marcus Lindgren 
angående avtalsvillkor för en fortsatt avtalsperiod. 
 
8. Vi diskuterade att utforma en enkät på Hemsidan för att efterlysa intresset hos 
våra medlemmar att fortsätta med vårt gruppavtal med Comhem efter det att 
nuvarande avtalsperiod avslutas. Alternativt att skicka ut en enkät till samtliga 
medlemmar via e-post respektive kuvert. Valter kollar hur vi bäst kan göra. 
 



9.  Avtackning av de avgående styrelseledamöterna Bengt Horn och Mats Widgren 
skedde den 25 juni vid en trevlig middag på den indiska restaurangen i Fårösund. 
 
10. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 14 oktober 2019 kl 16.00 i Träffpunktens 
lokaler i Fårösund.  
 
11. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet  

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


