
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 

förening den 8 mars 2021 i Träffpunktens lokaler i Fårösund 

Närvarande styrelseledamöter: Tomas Erlandsson, Janne Olsson, Thomas 

Reinhag, Gullbritt Thorsell och Hans Åkermark  

Frånvarande: Annika Ekström och Arnstein Snyen Marajala. 

1. Ordförande Janne Olsson öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 246 247 kronor. 10 st. har ännu inte 

betalat sin kvartalsavgift trots att sista betalningsdag 28/2 har passerats. 

Antalet medlemmar är idag 192 st. 

4. IP-only's kampanj i höstas har resulterat i att det snart påbörjas grävning 

för fiberanslutning hos 15 st. fastighetsägare. De kommer då att anslutas till 

tjänsteleverantören Telia.  

5. Skrivelse har kommit från Com Hem att den prishöjning som aviserades av 
IP-only i höstas med start den 1 februari 2021 inte kommer att genomföras. Vi 

kommer att krediterats för den högre avgift för månaderna februari och mars 

som vi betalat in tidigare.  

Våra medlemmar har betalat för hög avgift under fem månader.  Från kvartal 
3 kommer kvartalsavgiften för de abonnenter som omfattas av vårt gruppavtal 

att återgå till den tidigare avgiften 1 025 kronor. 

Hasse och Valter ansvarar för att uppdatera vår hemsida med ny information 

om återgången till tidigare kvartalsavgift för våra medlemmar. 

6. Antalet besökare på Hemsidan har sedan föregående styrelsemöte varit i 

genomsnitt drygt 1 000 st. per månad. 

7. Vi beslutade att hålla Årsmöte lördagen den 19 juni 2021. Förhoppningsvis kan 
vi då vara utomhus.  Gullbritt informerar Valberedningens sammankallande Sven 
Boman om datum och vilka som är i tur att avgå.  

Janne skriver Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan.  
Resultat- och Balansrapport samt Revisionsberättelse är klar. 

Kallelse ska ske via e-post/brev tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före 
årsmötet. 
 

8. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 3 maj 2021 kl. 17.00.  
 

9. Janne Olsson avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Janne Olsson/Ordf.  


