
----- 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?  

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 
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