Från: Wincent Kvarnrud <w.kvarnrud@gmail.com>
Datum: 9 augusti 2014 16:39
Ämne: Re: Hemsidan Räkning Sven Pettersson
Till: Mats Eriksson <m-a-t-s@telia.com>
Kopia: "Orjan.gustafsson (brevet.nu)" <orjan.gustafsson@brevet.nu>, 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>
Hej
De frågor jag har ställt kan Du oundvikligen undgå att ge svar på. Även om Du inte vill bli
störd, så kan vara bra mycket bättre att avge svar än att hamna inför rätta, vilket det kan bli
följden, om Du inte hörsammar min uppmaning.
Hur i all värden kan Du inbilla Dig i att en räkning som saknar legitimitet och endast försetts
med namnet Sven Pettersson kan tas för god av "ekonomiansvarige" Kjell Dahlin och samma
dag som den är dagtecknad betalats, detta har skett vid fem tillfällen och hävda att detta har
utförts i rätt ordning och att det går att revidera?
Du, Kjell och Sven måste inse att nu brinner det i knutarna. Det finns ingen möjlighet att få
revisorn, eller någon annan revisor, att acceptera företett underlag.
Jag uppmanar er alla tre inblandade att ta ert förnuft till fånga och genast ge svar på de frågor
jag ställt. Jag vill låta er förstå att detta är det enda sättet för mig för att skydda er, och inte till
att skada.
Du är skyldig att genast överlämna "Domänen" till mig oavsett hur turerna går i
övrigt. Detta skall ske omedelbart.
MVH Wincent

Den 9 augusti 2014 12:51 skrev Mats Eriksson <m-a-t-s@telia.com>:
Hej Vincent!
Av mig kan du inte begära ett skapande dugg, nog med det
Personuppgifter? Sådana har jag nog ingen rätt att förmedla eller efterforska.
Det får du själv ordna.
När det gäller trycksakerna har jag fullt förtroende för Kjell. Kan heller inte
påminna mig vad som stod i meddelandet.
Trycksaker? Om du studerar fakturorna kan du lätt själv ta reda på detta.
Som ordförande i RJ är du högste ansvarige för vad som skett i organisationen
och i allt vi gjort har vi varit överens, även med dig, fastän det verkar otroligt.
Det enda nya som jag har att förmedla är att jag stoppat de månatliga
betalningarna till webbhotellet med omedelbar verkan och att hemsidan faller
den 14 augusti om du inte hittar någon annan som vill ikläda sig
betalningsansvaret. För som du redan vet har jag avgått som ledamot i RJ:s
styrelse och vill hädanefter inte bli besvärad av dig.
Mats

Den 14-08-09 10.41, skrev "Wincent Kvarnrud" <w.kvarnrud@gmail.com>:
Hej Mats
Du borde känna till vid det här laget att jag inte är det minsta mottaglig för
provokationer, nog med det.
Saken: Jag begär att Du omedelbart lämnar ut person uppgifter med adress och
telefon nr. till denne Sven Pettersson.
Är Du samstämmig med det Kjell Dahlin anför i mail "Hemsidan och trycksaker,
eller har Du en annan version.
Trycksaker: samtliga beställningar var för sig och när de gjordes, och till vilket
antal ex. samt till vilket pris som förhandlats fram och vem som attesterat
beställningarna.
MVH Wincent

