
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 

förening den 8 januari 2020 hos Sven Boman 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Mats Larsson, Janne Olsson, 

Gullbritt Thorsell och Hans Åkermark samt revisorn Valter Möllerström. 

Frånvarande: Thomas Erlandsson och Arnstein Snyen Marjala. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 98 562 kronor. 

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

gruppavtal. 

4.  Antalet besökare på Hemsidan har sedan föregående styrelsemöte varit 

i genomsnitt 780 st. per månad. 

5. Efter föregående styrelsesammanträde, där vi fick bekräftelse på att 

medlemmar i Hangvar fiberförening under våren 2020 kommer att begära 
inträde i vår förening inför sammanslagning av våra båda föreningar sommaren 

2020, har vi i styrelsen funderat vidare och ställer oss nu frågan: Ska vi 
verkligen gå samman med Hangvar fiberförening? Våra förutsättningar ser 
annorlunda ut nu än när vi började resonera om en sammanslagning. Vi trodde 

då att vår förhandlingsposition skulle vara bättre med en större förening och att 
vi därigenom skulle kunna få ett bättre avtal med Comhem. Det visade sig 

senare att det inte hade någon betydelse vid våra kontakter med Comhem. Vår 
ekonomi- och faktureringsadministration har förändrats och är nu helt under 
kontroll. Vi kommer dessutom inte att tjäna något ekonomiskt på en 

sammanslagning eftersom vi skulle behöva anlita en bokföringsbyrå som 
kommer att innebära merkostnader för oss. 

 
Som tidigare överenskommits träffar vi styrelseledamöter från Hangvar 
fiberförening kommande tisdag den 14 januari 2020 kl. 18.00 i Träffpunktens 

lokaler i Fårösund. Styrelsen beslutar att vi då resonerar kring våra argument för 
att inte genomföra en sammanslagning. 

 
Vi hoppas och förmodar att det mötet avslutas i enighet om att våra båda 
föreningar INTE går samman. 

 
6. Vi ska efter mötet den 14 januari kontakta Markus Lundgren, Comhem 

och begära att Bunge Fiber förening får ett skriftligt avtal i enlighet med de 
villkor han erbjudit oss. Sven ansvarig. 

 
7. Styrelsen beslutade att vi vid faktureringen i början av februari fakturerar 
summan 940 kronor till de som hittills fakturerats 960 kronor (pappersfaktura) 

tillsammans med en text där vi förklarar justeringen.  
 

8. Styrelsen beslutade att årsmöte ska hållas lördagen den 14 mars 2020 kl. 
14.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund. Gullbritt bokar lokal. Information ska då 
lämnas om vårt nya avtals innehåll med ett nytt högre pris. 



Lista över samtliga medlemmar skickas per e-post till styrelsens ledamöter av 
Hasse. Vi behöver få in förslag på ledamöter att fylla på i styrelsen. 

 
9. Comhem släckte TV4-kanalen (och kanal 7 och 12) under perioden 11 – 20 
december innan förhandlingarna var avslutade med TV4s ägare Telia. Styrelsen 

beslutade att i dagsläget inte ställa några krav på kompensation. 
 

10. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

  

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


