
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 

förening den 14 januari 2020 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Janne Olsson, Gullbritt 

Thorsell och Hans Åkermark. 

Från Hangvar Fiberförening deltog Lars Wallentin.  

Frånvarande: Thomas Erlandsson, Mats Larsson och Arnstein Snyen 

Marjala. 

1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ordförande tog upp föreningens argument att vi i dagsläget vill avstå 

från en sammanslagning med Hangvar fiberförening; att vi tidigare trodde 
att vår förhandlingsposition skulle vara bättre med en sammanslagen större 

förening med flera medlemmar 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. Så länge vi arbetar ideellt inom 
föreningen har vi heller inget att vinna ekonomiskt på en sammanslagning. 
Om och när vi behöver anlita en konsult eller en arvoderad person kanske 

det lönar sig med en sammanslagning, då vi kan bli flera att dela på 

kostnaden. 

Lars Wallentin informerade om att Hangvar fiberförening haft styrelsemöte 
föregående dag och då kommit fram till samma slutsats som vår förening. 

 
Vi är därför överens om att vi avbryter våra planer på ett samgående av 
Bunge fiberförening och Hangvar fiberförening. 

 
4. Vi ska kontakta Markus Lundgren, Comhem och begära att Bunge 

fiberförening får ett skriftligt avtal i enlighet med de villkor han erbjudit oss. 
Sven ansvarig. 

 
5. Styrelsen beslutade att årsmöte ska hållas lördagen den 14 mars 2020 
kl. 13.00 i Träffpunktens lokaler i Fårösund. Gullbritt bokar lokal. Information 

ska då lämnas om vårt nya avtals innehåll med ett nytt högre pris. 
Gullbritt meddelar Valberedningen om planerad tidpunkt för årsmötet och lämnar 

uppgifter om vilka som kvarstår respektive är i tur att avgå i styrelsen samt 
förslag på eventuella nya styrelseledamöter enligt dagens resonemang. 
 

6. Nästa ordinarie styrelsemöte blir tisdagen den 25 februari 2020 kl. 16.00 i 
Träffpunktens lokaler i Fårösund. Janne bokar lokal. 

 

7. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Sven Boman/Ordf.  


