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Protokoll fört vid årsmöte med Bunge Fiber ekonomisk förening den 
14 maj 2022 i samlingssalen Oasen vid Träffpunkten i Fårösund 

 

14 st. personer deltog i mötet enligt separat deltagarförteckning.  

   § 1 

Ordförande Jan-Erik Ohlsson kunde inte närvara p.g.a. sjukdom, varför 
årsmötet öppnades av vice ordförande Tomas Erlandsson. 

   § 2 

Tomas Erlandsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Gullbritt 
Thorsell valdes till sekreterare. 

   § 3 

Mötet fastställde att medlemmar noterade i deltagarförteckningen har 
rösträtt. Inga fullmakter har inkommit. 

   § 4 

Till justeringspersoner valdes Kent Hertzman och Bobo Writler. 

   § 5 

Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning. 

   § 6 

Dagordningen fastställdes. 

   § 7 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av sekreteraren Gullbritt Thorsell och 
lades till handlingarna. 

   § 8 

Kassören Hans Åkermark redogjorde för Resultat- och Balansrapporterna 
för 2021. Han påpekade att en del abonnenter inte betalar sina fakturor i 
tid och därför belastas av påminnelseavgifter och informerade om att 
föreningen får betala ett högre pris för de fakturor som går ut brevledes än 
de som går ut via e-post. 

Rapporterna lades till handlingarna. 

   § 9 

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Valter Möllerström. 
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   § 10 

Beslutades att fastställa Resultat- och Balansräkningarna. 

 

 

§ 11 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2021. 

   § 12 

Sekreteraren läste upp styrelsens föreslagna Verksamhetsplan för 2022 
vilken tillsammans med budgeten godkändes av mötet.  

   § 13 

Beslutades att medlemsavgift i föreningen ska fortsatt vara 100 kronor för 
år 2023. 

   § 14 

Årsmötet valde Jan-Erik Ohlsson till ordförande för Bunge Fiber 
ekonomisk förening för 1 år. 

   § 15 

Till styrelseledamöter valdes:  

Tomas Erlandsson Omval  2 år 

Annika Ekström Omval 2 år 

Tomas Reinhag Omval 2 år 

Marlene Erlandsson Nyval 1 år 

 

Kvarstående ledamöter på 1 år är Markus Pettersson och Gullbritt 
Thorsell. 

   § 16 

Som revisorer omvaldes Valter Möllerström. Som revisorsuppleant 
omvaldes Kerstin Edstam Gabrielsson. 

   § 17 

Till valberedning utsågs Mikael Hamstedt, Mats Widgren och Hans 
Åkermark. Gruppen utser själv en sammankallande.  
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   § 18 

Övriga frågor 

 
- En mötesdeltagare frågade om det inte behövs tillstånd/avtal för att gräva för 
fiberkabel på ens mark till andra fastighetsägare. Fick rådet vända sig till 
Länsstyrelsen för juridisk rådgivning. 
- En annan mötesdeltagare menar att Tivo-boxen är för stor och undrar om det finns 
nyare mindre utrustning. Styrelsen undersöker. 
- En fråga gällde upplevd dålig servicegrad hos Tele 2 när man ringer och anmäler 
fel. Styrelsen skriver till Tele 2 och påpekar att servicegraden måste bli bättre. 
- En mötesdeltagare upplever att TV-bilden ibland ”låser sig”, man måste byta kanal 
för att komma ur det läget. Fick rådet skaffa ny medieomvandlare via IP-only. 
- En annan mötesdeltagare undrar om styrelsen funderat på att byta till annan 
leverantör vid nästa avtalstillfälle. Fick svaret att det alltid bör göras innan nytt avtal 
skrivs. 
 
   § 19 
 
Mötets ordförande Tomas Erlandsson överlämnade en bukett blommor till 
avgående styrelseledamoten Hans Åkermark och informerade om att han 
kommer att få ett tack för sitt arbete i föreningen genom en gemensam 
styrelsemiddag och en minnesgåva. 

Tomas Erlandsson tackade de närvarande på årsmötet för visat intresse 
och avslutade årsmötet. Mötesdeltagarna bjöds därefter på kaffe och god 
smörgåstårta från Café Maffen. 

 

 

Gullbritt Thorsell/sekreterare Tomas Erlandsson/ordförande 

 

 

Kent Hertzman/justerare  Bobo Writler/justerare 


