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

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Arnstein Snyen Marjala, Janne Olsson, 
Gullbritt Thorsell och Hans Åkermark. 

Frånvarande: Thomas Erlandsson och Mats Larsson. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade vårt ordinarie möte.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 272 259 kronor. 

Antal medlemmar/anslutningar är idag 196 st., varav 2 st. saknar gruppavtal. 

Två medlemmar har inte betalat kvartalsavgiften i tid. 

4. Teknik. Ingen speciell fråga togs upp. 

5.  Antalet besökare på Hemsidan är fortsatt stort och har sedan föregående 
styrelsemöte varit drygt 1 500 st. per månad.  

6. I enlighet med beslut på förra styrelsemötet har brev gått ut till våra medlemmar 
innehållande erbjudande från Comhem om nya avtalsvillkor för vårt gruppavtal när det 
nuvarande går ut den 14 juli 2020 samt förfrågan om medlemmarna vill fortsätta att omfattas 
även av det nya gruppavtalet. 3 st. medlemmar har anmält att de inte vill fortsätta. De ska få 
en skriftlig bekräftelse av oss på sin uppsägning. Bekräftelsen skickas därefter till Comhem 
för deras fortsatta administration. Sven ansvarig.  
 
Hasse kollar upp pris vid önskemål om högre hastighet samt vad som gäller om man 
samtidigt vill behålla gruppavtalet. 
 
7. Sven har varit i kontakt med P-R Nypelius, ordförande i Hangvar Fiberförening, och fått 
information om att deras medlemmar kommer att begära inträde som nya medlemmar hos 
oss under våren 2020 och faktureras av oss vid den faktura som går ut i maj gällande 
perioden juli – september 2020. Representanter från Hangvar Fiber förening bjuds in att 
närvara vid vårt nästa styrelsemöte då vi ska resonera kring de praktiska åtgärderna kring 
hopslagningen av våra båda föreningar, inklusive faktureringsrutiner.  
 
8. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 14 januari 2020 kl 18.00 i Träffpunktens lokaler i 
Fårösund. 
 
9. Information har idag gått ut till alla Comhems abonnenter om risken att TV4- kanalen 
kommer att släckas i morgon den 10 december eftersom förhandlingar med TV4s ägare 
Telia inte kunnat inledas. 
 
10. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

  

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


