
 

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 

Från: Karl Erik Stridh <kalle.stridh@tele2.se> 

Datum: 16 juli 2014 15:57 

Ämne: Re: Hemsidan och trycksaker. 

Till: Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>, Mats Erikson <m-a-t-s@telia.com>, 

raddetorp@tele2.se, persson.arne@comhem.se, kurt.borg@telia.com, 

curt.bergvik@hotmail.se, wester_1799@yahoo.se, danpo@hotmail.se, Wincent Kvarnrud 

<w.kvarnrud@gmail.com> 

 

Hej på er alla RJ. 
Det är med en viss bestörtning jag läser hur vi fungerar som styrelse . 
Vem har ansvaret för att ekonomin blir hanterad enl våra skatteregler ?  
Om det finns svarta utbetalningar så är det ordf. som är ytterst ansvarig.  
Den som har uppgiften att verkställa ekonomiska beslut är ansvarig inför revisorerna 
som är medlemmarnas utsedda att kontrollera att alt går rätt till. i en ideell förening 
skall alla utbetalningar endast ske efter uppkommen presenterad faktura vare sig den 
är privat eller genom företag.  
För att vi skall kunna gå vidare behöver alla ekonomiska ärenden återställas och 
revideras först därefter kan vi kalla till årsstämma då vi måste presentera en trovärdig 
ekonomisk och verksamhetsberättelse. 
Ha en bra sommar så ses vi förhoppningsvis i höst. 
Kalle Stridh 
  
----- Original Message -----  
From: Kjell Dahlin  
To: 'Mats Erikson' ; raddetorp@tele2.se ; persson.arne@comhem.se ; kurt.borg@telia.com ; 
kalle.stridh@tele2.se ; curt.bergvik@hotmail.se ; wester_1799@yahoo.se ; danpo@hotmail.se ; 
'Wincent Kvarnrud'  
Sent: Wednesday, July 16, 2014 11:09 AM 
Subject: FW: Hemsidan och trycksaker. 

 

Jag vidarebefordrar Wincents svar på min redovisning av hur jag ser på situationen.  

Jag beklagar att han tolkar det som personangrepp och förolämpningar. 

Jag har lagt ner massor av tid och energi och egna pengar på Rädda Jakten för att jag har trott på 
detta. 

Hur menar du Wincent att betalningen till Sven skulle gått till? Berätta gärna det. Tala också om 
varifrån pengarna skulle ha kommit. Du vet lika bra som jag att hade inte Mats och jag själv pröjsat 
5000 kr vardera så hade hemsidan varit ett minne blott för länge sedan. Du borde också veta att Mats 
sedan starten betalat någonstans mellan 200 -300 kr för domänen varje månad. Av egna medel. 
Saker och ting fungerar inte av sig självt, någon måste agera. Det regnar inte manna från himlen? 

Du skriver ju att saker och ting måste rättas till innan de gått för långt. Är det en enkel fråga? Är inte 
det ett påstående om att någonting gjorts fel? Och hur ska de felen rättas till? Kommer man med kritik 
bör man också ha lösningar. Vilka förslag har du?  

Genomtänkt eller inte, skulle vi kört hemsidan, konstruktion och löpande administration, vitt med 
fakturor får vi tredubbla de summor vi betalat. Var skulle de pengarna kommit ifrån?  
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Jag frågar er alla i styrelsen, ”Är det någon som inte varit medveten om att Sven hjälpt oss med 
hemsidan utan fakturering från sitt företag”? Har det funnits ”en dunkel slöja” över hemsidan? Meddela 
mig gärna ett svar. 

Att du Wncent inte tar hänsyn till någon annan än dig själv har jag förstått för länge sedan, så det var 
ingen nyhet. 

Och det är ett problem för Rädda Jakten men absolut inte för mig personligen.  

Nåväl, jag ber att få bli entledigad från ekonomiansvaret vid årsmötet. Jag ställer alltså inte upp på ett 
omval. 

Tyvärr har Rädda Jakten enligt mig ingen framtid i nuvarande form men det är ju inget som inte kan 
rättas till. 

Vad gäller hemsidan så tolkar jag det så att vi inte kan fortsätta med den innan du Wincent, som du 
skriver, har rättat till saker och ting.  

Så jag sitter nu still i båten och väntar på att saker ska hända. Jag kommer att vara oanträffbar några 
veckor framåt och förväntar mig att problemen är lösta när jag återkommer. 

  

Ha en bra sommar // Kjell 

 

From: Wincent Kvarnrud [mailto:w.kvarnrud@gmail.com]  
Sent: den 15 juli 2014 22:18 
To: Kjell Dahlin 

Subject: Re: Hemsidan och trycksaker. 

  

Tack för dit svar. Om du tänker till så innehåller dit svar att betalningen till Sven inte är 

genomtänkt. Men trots allt håller jag mig för god för att komma med förolämpningar som du 

gör när jag bara ställer några enkla frågor. Jag är tämligen stryktålig så dina förslag tar jag 

inte det minsta hänsyn till, vi har annat att syssla med än personangrepp. 

MVH  Wincent 

  

Den 15 juli 2014 21:59 skrev Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>: 

För det första är en obetald faktura en skuld! Alltså ej betald. Vet du inte det? 

För det andra vet jag inte var du fått 20000 kr om året ifrån. Vi har överenskommit att betala efter 
förmåga. 

Om vi skulle köra det via faktureringar från Svens företag med arbetsgivaravgifter och moms skulle vi 
hamna på över 1000 kr per timme. 

Var hamnar vi då? Var ska de pengarna komma ifrån? 
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Alltnog, är det vi gör så katastrofalt fel och du vet hur det ska göras, så får du väl ta över och fixa till 
alltihop innan det gått för långt. Eller alternativt avgå för att slippa ansvar för vad alla vi andra ställt till i 
våra försök att åstadkomma något. 

Du får för min del, fria händer att besluta om fortsättningen. Jag skiter i vilket!  

En sak vet jag, och det är att hade vi inte fixat hemsidan på det sätt vi gjort, så hade vi aldrig haft 
någon hemsida och RJ hade aldrig existerat.  

Du menar väl inte att du trott att det vi betalat Sven varit gängse timkostnad för en datafirma? 

Jag beklagar Wincent, men mitt förtroende för dig är kört i botten. Det håller inte att bara sprida 
negativism omkring sig i en organisation. Jag lärde mig i förvärvslivet att lägga min energi på 
människor som var positiva och framåtsträvande och skita i människor som bara såg fel i allting. Att gå 
baklänges blir jävligt jobbigt i längden och orken tryter. Det är en tes jag lever och rättar mig efter. Och 
tar konsekvenserna av, var så säker. 

//Kjell 

    

.  

 

From: Wincent Kvarnrud [mailto:w.kvarnrud@gmail.com]  
Sent: den 15 juli 2014 20:52 

To: Kjell Dahlin 

Subject: Re: Hemsidan och trycksaker. 

  

Hej 

För det fösta uppskattar jag era uppoffringar, det är inte det saken gäller. 

Din fråga var jag är ute efter är inget annat än jag vill rätta till det som går innan det gått för 

långt. 

Du menar väl inte att RJ kan betala 20.000 om året svart, oavsett om det är billigt eller ej, det 

måste både du och Mats förstå att jag inte kan ta ansvar för ett sådant förfaringssätt, detta kan 

medföra alldeles förstora följd verkningar. 

Beträffande trycksakerna som du förde på tal på styrelsesammanträdet är de att betrakta som 

utgående skuld eller är de betalda. 

MVH  Wincent 
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Den 15 juli 2014 20:12 skrev Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>: 

Hej Wincent! 

  

Jag måste erkänna att jag inte förstår vad du är ute efter. 

Jag trodde i min enfald att alla var medvetna om att Sven hjälper oss med hemsidan ”privat”, alltså 
utanför sin firma. 

Vad skulle kostnaderna ha blivit annars? 

Sanningen är att vi betalat 20000 kr för byggandet av hemsidan. Administrationen har vi hittills betalat 
efter förmåga, hittills 7000 kr. 

Sanningen är också att Mats har ”lånat ut” ca 8000 kr, jag själv har ”lånat ut” 5000 kr, Kalle har ”lånat 
ut” 3000 kr, Dan har ”lånat ut” 3000 kr, Arne har ”lånat ut” 3000 kr och Göran har ”lånat ut” 

ca 5000 kr för resan till Luleå. 

Sanningen är också att jag köpt frimärken för ca 400 kr som jag efterskänkt.  

Vi har en obetald faktura för trycksaker till Värmland på 7186 kr. 

Vi har en obetald faktura för försäkringen kvartal 2 på 800 kr 

Vi behöver ca 1700 kr för att förnya domänen Rädda Jakten som möjliggör en öppning av sidan. 

Vi har just nu en tillgång på 6.233.95 kr, vilket som framgår inte ens räcker för att betala utgående 
fakturor. Men de är öronmärkta för detta.  

Problemet vad gäller hemsidan är att de som redan bidragit med pengar inte vill låna ut mera och att 
ingen annan visat sig beredd att fixa de 1700 kr som behövs för att öppna hemsidan!!!!  

För att rädda betalningen av fakturorna är vi några som är beredda att betala in förnyelse av 
medlemsavgiften plus att några är beredda att anmäla sina fruar som medlemmar. 

Men de 1700 kr för att återstarta hemsidan måste in! Annars är det nog snart kört är jag rädd! 

Jag har redan fått ett antal mail där folk undrar vad som händer. Jag har undvikit att svara på dessa i 
förhoppningen att det skulle ordna sig. Berättar vi för EN person om problemet är det snart ute på 
öppna marknaden. Ska jag kanske vidarebefordra mailen till dig så får du besvara dom? 

  

Som jag ser det är inte hemsidan problemet. Problemet är att vi reser till Luleå utan ekonomisk 
täckning och att vi beställer trycksaker utan ekonomisk täckning. 

Och grundproblemet är en för liten medlemstillströmning. Där har inte gjorts tillräckligt. 

Inget av detta har jag haft ansvar för eller styrt över!  

Som en upplysning kan jag berätta att Örebro län har överlägset flest medlemmar i Rädda Jakten, 
utan att ha haft något möte eller annan aktivitet.  
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Som jag vid flertal tillfällen framfört så vill jag helst överlåta det ekonomiska ansvaret på någon annan, 
men av lojalitet fortsatt tills en annan lösning ordnats.  

Men ingen blir gladare än jag om det finns någon som vill ta över. För detta är inte roligt.  

  

Hälsningar / Kjell 

  

  

 

From: Wincent Kvarnrud [mailto:w.kvarnrud@gmail.com]  
Sent: den 15 juli 2014 12:49 

To: Kjell Dahlin 
Subject: Hemsidan och trycksaker. 

  

Hej Kjell 

En dunkel slöja vilar över RJs Hemsida. 

Jag har fog för att det inte går att ha det på det sättet som vi har hamnat i "Hemsidan 

nersläckt". Sanningen är att det där avtalet som Mats har med Sven lär vara på 20.000 per år, 

inget framgår om arbetsgivaransvar eller F. reg. för moms. Ej heller hur fakturering sker eller 

när. 

Beträffande trycksaker omnämnde Kjell Dahlin en faktura på ca. 7.600 till Familjedagen i 

Årjäng som förhandlats fram  60 dagars kredit som förmodligen är obetald. 

Finns det något mer måste jag få vetskap om. 

MVH  Wincent 
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