
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening 
den 14 oktober 2019 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

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

Frånvarande: Thomas Erlandsson och Jan-Erik Olsson. 

Närvarande var också Pär-Rune Nypelius och Lars Wallentin från Hangvar 
Fiberförening.  

1. Ordförande Sven Boman öppnade vårt ordinarie möte.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 91 683 kronor.  

Två medlemmar har inte betalat kvartalsavgiften i tid. 

Vi har nu fått möjligheten att betala avgiften via e-faktura. 26 medlemmar har i 

dagsläget anmält sig.  

Vi har fått flera medlemmar och är nu totalt 195 st. medlemmar, varav 2 st. saknar 

gruppavtal.  

4. Teknik. Ingen speciell fråga togs upp. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan är fortsatt stort och har sedan föregående 
styrelsemöte varit drygt 1 000 st. per månad.  

6.  Sven har varit i kontakt med P-R Nypelius, ordförande i Hangvar 
Fiberförening, angående möte med Comhems Marcus Lindgren rörande 
avtalsvillkor för en fortsatt avtalsperiod. Mötesdatum bestämt till den 22 oktober kl. 
18.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund. 
 
7. De båda representanterna från Hangvar Fiberförening informerade att de varit i 
kontakt med Telia och fått offert därifrån på ett gruppavtal. Det offererade priset var 
väldigt högt och dessutom var Telias bemötande i telefon inte det bästa. Mötet 
resonerade kring olika scenarier inför ett nytt gruppavtal nästa år och konstaterade 
att vi måste avvakta Comhems erbjudande och möjligheten att förhandla oss fram till 
ett bra pris. Förutsättningarna är då att Bunge Fiber och Hangvar Fiber tillsammans 
bildar en förening med ett större medlemsantal än var och en för sig. Våra 
medlemmar kommer att få ta ställning till om de önskar ett nytt gruppavtal med 
Comhem (med det nya innehållet) och om de önskar övergå till att bli medlemmar i 
en sammanslagen förening eller om de önskar avbryta sitt medlemskap. 
  
8. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 22 oktober 2019 kl 18.00 i Träffpunktens 
lokaler i Fårösund efter mötet med Comhem. Representanter från Hangvar Fiber 
förening kommer då också att närvara. En åtgärdsplan för vårt fortsatta arbete inom 
vår förening (samt eventuellt då också inom en sammanslagen förening) kommer att 
diskuteras då eller vid senare styrelsemöte. 
 
9. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 
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Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


