
Protokoll fört vid extra möte med styrelsen för Bunge Fiber 
ekonomisk förening den 27 oktober 2020  i Restaurang Magasinet 

Mat & Kök i Fårösund i samband med en avtackningsmiddag 

Närvarande styrelseledamöter: Annika Ekström, Tomas Erlandsson, Janne 

Olsson, Thomas Reinhag, Gullbritt Thorsell och Hans Åkermark och revisorn 
Valter Möllerström. 

Frånvarande: Arnstein Snyen Marajala. 

1. Ordförande Janne Olsson öppnade mötet.  

2. Detta extramöte var föranlett av skrivelse från Com Hem där man 

informerar om en prishöjning på 20 kr plus moms per månad och anslutning 
från den 1 februari 2021. Höjningen beror på att IP-only hänvisar oss till 

bredband 100/100 Mbit/s i stället för 100/10 och per automatik flyttar över 
alla kunder dit. Com Hem drabbas då av en merkostnad på 20 kr plus 
moms per månad och anslutning. Ny månadskostnad för vår förening till 

gruppavtalet med Com Hem blir 289:20 kr plus moms per anslutning. 
Skrivelsen informerade också om att nya anslutningar till gruppavtalet inte 

kan tas emot förrän efter årsskiftet.  

3. Mötet konstaterade att vi av denna anledning måste höja vår fakturerade 

avgift till våra medlemmar anslutna till gruppavtalet. Mötet beslutade att vi 
vid kommande fakturering, som gäller det första kvartalet 2021, höjer 

månadsavgiften med 20 kr plus moms = 25 kr för månaderna februari och 
mars 2021. Kvartalsavgiften blir då 1 025 kr plus 50 kr = 1 075 kronor. 

4. Information om prishöjningen ska gå ut till alla som är anslutna till 
gruppavtalet via e-post, via postbefordran till de som saknar e-postadress, 

via text på vår hemsida och text på kommande faktura. Hasse skriver 
förslag till text och skickar till övriga i styrelsen för synpunkter innan 
informationen går ut till de anslutna. 

5. Nästa styrelsemöte blir som tidigare aviserats torsdagen den 3 

december 2020 kl. 17.00. Lokal meddelas senare. 

 

6. Janne Olsson avslutade dagens extra styrelsemöte. 
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Gullbritt Thorsell/Sekr.  Janne Olsson/Ordf.  


