
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk 

förening den 12 oktober 2021 hos ordförande Janne Olsson i Fårösund 

Närvarande styrelseledamöter: Tomas Erlandsson, Janne Olsson, Gullbritt 

Thorsell, Hans Åkermark. 

Frånvarande: Annika Ekström, Markus Pettersson, Thomas Reinhag. 

1. Ordförande Janne Olsson öppnade mötet.  

2. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  

3. Ekonomi. Ekonomiskt saldo idag är 76 000 kronor. 

Antalet medlemmar är idag 197 st. 

En abonnent resterar med 181 kronor för senaste fakturan. Beloppet har 
uppstått genom två påminnelseavgifter från Fortnox med anledning av 

försenad fakturabetalning. Vi beslutade att Janne kontaktar vederbörande, 
förklarar hur skulden uppkommit och kräver snar inbetalning. Om skulden inte 

regleras genast riskerar abonnenten att stängas av från vårt gruppavtal. 

I enlighet med beslut vid förra styrelsemötet har Gullbritt skrivit 

informationstext gällande vårt beslut att från och med 1/1 2021 debitera 
abonnenter som inte betalar sina fakturor i tid med den/de avgifter som vår 
förening drabbas av från Fortnox. Texten kommer att finnas med som en 

information till samtliga abonnenter från och med nästa faktura med följande 

lydelse: 

”Abonnent som inte betalar i rätt tid och får en första påminnelse kommer att 
debiteras av föreningen på nästa faktura med 15 kronor. Abonnent som även 

får en andra påminnelse kommer att debiteras av föreningen med ytterligare 
45 kronor på fakturan därefter. Detta för att täcka föreningens merkostnader 

gentemot Fortnox.” 

Någon information på vår hemsida kommer vi inte att lämna, det känns inte 

nödvändigt då alla abonnenter får denna information via fakturan. 

4. Tele2 har lämnat information om att kanal 6 kommer att utgå ur utbudet i 

vårt gruppavtal från och med den 31 oktober 2021, eller senare. Information 

till alla berörda kommer att gå ut via mejl innan förändringen sker.  

Hans kontaktar vår kontaktperson Markus för att fråga om möjligheten att få 

annan kanal som ersättning. 

5. Antalet besökare på hemsidan har sedan föregående styrelsemöte varit i 

genomsnitt drygt 900 st. per månad. 

6. Årsmötet i juni gav styrelsen uppdraget att utse ytterligare en ledamot i 

Valberedningen. Mikael Hamstedt är tillfrågad och han har accepterat. 

7. Vi beslutade att styrelsen träffas vid en middag på Magasinet Kök & Bar i 

Fårösund onsdagen den 10 november 2021 kl. 18.00 då vi samtidigt bjuder in 
avgående styrelseledamoten Arnstein Snyen Marjala. Gullbritt skickar runt 

förfrågan om den dagen passar alla. 



8. Nästa styrelsemöte blir måndagen den 6 december 2021 kl. 17.00 i 
Träffpunktens lokaler.  

 

9. Ordförande avslutade dagens styrelsemöte. 

 

Vid protokollet 

 

 

Gullbritt Thorsell/Sekr.  Janne Olsson/Ordf.  


