
Från: Wincent Kvarnrud <w.kvarnrud@gmail.com> 

Datum: 8 augusti 2014 09:38 

Ämne: Re: Revisor begäran 

Till: Mats Eriksson <m-a-t-s@telia.com> 

Kopia: Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>, Göran Karlsson <raddetorp@tele2.se>, Karl 

Erik Stridh <kalle.stridh@tele2.se>, danpo@hotmail.se, Arne Persson 

<persson.arne@comhem.se>, "curt.bergvik" <curt.bergvik@hotmail.se>, 

wester_1799@yahoo.se, Kurt Borg <kurt.borg@telia.com>, "Orjan.gustafsson (brevet.nu)" 

<orjan.gustafsson@brevet.nu> 

Hej alla 

Varför har jag anser mig tvingad att ta ett så drastiskt beslut som jag meddelade i går är:  

Gå tillbaka till mail-konversationen "Hemsidan och Trycksaker", med anknytning samt till 

ovanstående mail. från Kjell Dahlin där han fortfarande inte utrett trycksakerna. 

I går fick jag vetskap om att ytterligare utbetalningar under senare delen av juli månad skett 

till Sven Pettersson för "Hemsidan" vilket innebär att kostnaderna skenat i väg till betalda 

dryga 27.000 kr.  

Därtill påstår Mats Eriksson att han har för avsikt att ställa krav på höga belopp 

Saken: Det åvilar mig som ordförande att stoppa alla utbetalningar omedelbart när det har 

inträtt så stora ekonomiska dränage som saknar täckning i förhållande till föreningens ringa 

omfattning. 

I annat fall tvingas jag som ordförande att försätta "Rädda Jakten" i likvidation. vilket innebär 

att Tingsrätten tillsätter en utredare som skall granska räkenskaperna, därför har jag valt att 

inte gå den vägen av orsak att skydda både Kjell Dahlin och Mats Eriksson för vad det kan 

leda till. 

HVH  Wincent 

 

 

 

 

Den 7 augusti 2014 22:28 skrev Mats Eriksson <m-a-t-s@telia.com>: 

 

Hej Vincent! 
 I samma ögonblick som jag befriats från fortsatt betalningsskyldighet till 

webbhotellet kommer jag att överlämna användarnamn och lösenord. Ge mig 
bara namn och kontonummer på den som ska ta över den så ordnar jag det 

omedelbart. 
 
--  

Hälsningar 
Mats 
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Den 14-08-07 22.03, skrev "Wincent Kvarnrud" <w.kvarnrud@gmail.com>: 

Hej alla 
Jag påpekar att Kjell Dahlin inte kan avsäga sig som ekonomiskt ansvarig för 

"Rädda Jakten" innan ansvarsfrihet är beviljad. Periodiskt bokslut kan vara 
nödvändigt att få till stånd med anledning av de transaktioner som skett i 
innevarande räkenskapsår tills i dag, och ansvarsfrihet beviljats även för detta, 

på gällande årsmöte. 
MVH  Wincent 

 
 
Den 7 augusti 2014 21:23 skrev Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>: 

Hej alla! 
  

 
Med hänvisning till detta mail översänder jag bokföringen från 20140701 till 20140808 till dig 
Wincent för revision. Jag har försökt att reda ut fakturorna runt beställningen av dekaler och 
foldrar till Värmland. Det har troligen skett en dubbelfakturering men nu ligger detta ansvaret 
uppenbart hos dig. Jag gör inget vidare. Jag meddelar härmed att jag från och med 
imorgon  2014 08 08 frånträder alla ansvar i Rädda Jakten. Jag förväntar mig att allt som 
idag går till mig, bankgirot, Payson, försäkringar, fakturor osv f o m i morgon överförs på dig 
Wincent. Jag vidarebefordrar t.v. alla inkommande medlemsuppgifter via bankgiro och 
Payson till dig Wincent för handläggning.  
Hemsidan har jag skrivit min sista rad på. 
Tack för mig! 
  
/ Kjell 
  
  
From: Wincent Kvarnrud [mailto:w.kvarnrud@gmail.com]  
Sent: den 7 augusti 2014 20:34 

To: Mats Eriksson 
Cc: Kjell Dahlin; Göran Karlsson; Karl Erik Stridh; danpo@hotmail.se; Arne Persson; curt.bergvik; 

wester_1799@yahoo.se; Kurt Borg; Orjan.gustafsson (brevet.nu <http://brevet.nu> ) 

Subject: Re: Revisor begäran 
 

  
 

Hej alla 

Meddelande till alla i "Rädda Jaktens interimsstyrelse". 

Med anledning av det okontrollerade ekonomiska dränage som föreningen utsatts för stoppar 

jag i egenskap av ordförande och ytters ansvarig från och med i dag alla utbetalningar, samt 

att nycklarna till hemsidan omedelbart överlämnas till mig. 

MVH  Wincent 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:w.kvarnrud@gmail.com
mailto:kjell.hallabo@telia.com
mailto:w.kvarnrud@gmail.com]
mailto:danpo@hotmail.se
mailto:wester_1799@yahoo.se
http://brevet.nu/
http://brevet.nu/


Den 7 augusti 2014 09:06 skrev Mats Eriksson <m-a-t-s@telia.com>: 

 
Att jag valde att gå min egen väg hade inte hindrat RJ från att fullfölja 

registreringen av det varumärke man hade betalat för. Nu försöker du svära dig 
fri från det faktum att vi var överens om att RJ skulle ha varumärket. Du skulle 
agerat som en karl och sagt att vi var överens, men det blev inget av och då får 

vi gemensamt bära hundhuvudet för detta. 
Men du väljer en annan väg och det är det som jag retar mig på. 

Du pratar om hot. Jag har lagt ut drygt 10 000 kronor på RJ, en summa som 
ökar för varje månad. Dels är detta direkta lån vid två tillfällen. Först 5000 
kronor, sedan 3000 kronor. Dessutom betalar jag varje månad hyran i 

webbhotellet. Du måste väl förstå att det finns en gräns för hur mycket jag är 
beredd att lägga ut av egna medel. Hur mycket har du i egenskap av ordförande 

skjutit till? Inte en krona så vitt jag vet. 
Skulle jag överväga att betala tillbaka de 1800 kronorna så måste jag kräva 

tillbaka de pengar jag ligger ute med för att kunna göra det. Jag är inte beredd 
att lägga till mer, särskilt inte som vår ordförande inte går före som gott 
exempel. 
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