On Sat, 16 Aug 2014 12:38:28 +0200
Wincent Kvarnrud <w.kvarnrud@gmail.com> wrote:
Hej alla
Klarläggande:
Här är bara att välja, Vitt eller Svart. Tillrättalägga och betala eller att försätta "Rädda
Jakten:RJ" i likvidation.
Utlåtande:
Räkningarna från Sven Pettersson saknar personuppgifter och har anonymitet, och kan således
inte godtas för utbetalning eller användas som bokföringsunderlag.
Uppdraget som Sven Pettersson fått av "Rädda Jakten:RJ" är av solklar arbetsgivare karaktär
och inte går att undslippa ansvar med allt vad detta innebär. Han har åtagit sig arbetet som
privatperson utan att vara egenföretagare eller moms. registrerad, och det är därmed att anse
utrett att han har periodiskt anställningsavtal att sköta Hemsidan åt "Rädda Jakten:RJ". Detta
finns ingen möjlighet att frångå.
"Rädda Jakten:RJ" har vid fyra tillfällen utbetalt totalt 23.000 kr till Sven Erik Petterssons
personkonto xxxx-x, xxxxxx-x i brutet räkenskapsår, som Revisor Örjan Gustafsson har att
revidera. I efterföljande räkenskapsår är redan utbetalt 4.000kr och följetongen är därmed
redan igångsatt. Att invaggas i tron att undgå upptäckt kan vara ett fatalt misstag, risken för
upptäckt vilar över föreningen intill utgången av sjunde året efter taxeringsåret, oavsett om
ansvarsfrihet beviljats vid årsmöte för styrelsen, och än värre när Skatteverket ser misskötsel
av ekonomisk förvaltning i föreningar som vanligt, att undgå granskning är därmed
mikroskopisk.
Saken:
Fakturor från tryckeriföretaget Davos för Dekaler och Foldrar.
Vid förfrågan till företaget om någon faktura är dubbelfakturerade blev svaret NEJ.
Priset som fakturerats överstiger 10 kr. per enhet vilket är orimligt högt.
Mats Eriksson har skött upphandling, om prisförhandling är utförd framgår ej.
Förslag för tillrättaläggande av räkningarna från Sven Erik Pettersson för arbete med
Hemsidan är följande:
.
1. Att "Rädda Jakten:RJ” anmäler sig som periodisk arbetsgivare för de skatteperioder för tid
när utbetalning skedde, upprätta skattedeklaration på utbetald nettolön och betalar in skatten,
arbetsgivaravgiften deklareras innan 31 januari nästa år och sedan betalas på särskild räkning i
efterhand, avser kalenderår. Upprätta kontrolluppgift som insänds till skatteverket.
Slutsumman hamnar på omkring 53.000kr.
2. Att "Rädda Jakten;RJ" anmäler sig som periodisk arbetsgivare för skatteperioder för tid när
utbetalning skedde, upprätta skattedeklaration på utbetald brutto lön som då
betalningsmottagaren, får betala in skatten själv. Arbetsgivaravgiften deklareras innan 31
januari nästa år och sedan betalas på särskild räkning och betalas i efterhand av RJ, avser
kalenderår. Upprättar kontrolluppgift som sänds till skatteverket.
Slutsumman hamnar på omkring 35.700kr

3. Att "Rädda Jakten:RJ" hävdar i enligt Kjell Dahlin och Mats Erikssons påstående att
räkningarna är revideringsbara och årsmötet beviljar ansvarsfrihet, och därmed klart för att
lägga till handlingarna och köra vidare.
Sven Erik Pettersson anser att RJ äger problemet och anser sig underbetald och hotar med
ytterligare räkningar.
Utlåtande:
Påhoppet på mig med personangrepp och annat tar jag som ett utslag av desperation, och att
vrida bort blicken från sakfrågor. Att ge sig på revisorns arbetssätt gränsar till dumdristighet,
han är tillsatt för att granska verksamheten och räkenskaperna på det sätt han själv anser
nödvändigt. Ytterligare kommentarer anser jag som överflödiga
Samtliga okontrollerade utgifter sammanstrålar i Östersund och har en gemensam nämnare.
En anonym Gökunge vars fosterföräldrar Mats Eriksson och Kjell Dahlin har åtagit sig att
utfodra med pengar efter förmåga, vilket båda har anfört som skäl, och när det inte varit
tillräckligt, springa i kring med håven och tigga ihop lånat kapital under falskt flagg till att
betala ut svart. Den ilska som har framtonat när jag ertappat detta skeende, och stoppat
samtliga utbetalningar för Kjell Dahlin är en naturlig följd efter upptäckten av à conto
utbetalningarna till Sven Erik Pettersson fortgått under juli månad i år och visar ingen tendens
att upphöra.
Sanningen har hunnit ikapp, nu fattas pengar till skatter och avgifter med ytterligare
ca.26.000kr enligt alternativ nr.1 som förmodligen är det enda den numera avslöjade Sven
Erik Pettersson accepterar.
Kjell Dahlins undermåliga faktabeskrivning drunknar i total okunnighet.
Det är inte för mycket begärt att han sätter sig in i hur regelverket fungerar innan han går ut
och försöker förleda andra, med långa mail med ostyrkta påståenden som flackar mellan sak
och person.
Saken är den att om Kjell Dahlin och Mats Eriksson "inte själva slantar upp och betalar" det
de egenmäktigt själva ställt till med, är det tveksamt om "Rädda Jakten:RJ går att driva
vidare, om inte annan ekonomisk lösning står att finna. Denna fråga riktar jag som ordförande
med allvar till styrelsen att hitta lösningar, och presentera på nästa styrelsemöte.
Bakgrund: Mats Eriksson ansökte utan annan inblandning om varumärket "Riksjägarna" i
april 2013. Efter JRF stämman togs i enlighet med Bernt Lindqvist upp frågan om ett nytt
förbund "Rättvis Jakt" när domännamnet visade sig vara upptaget den 17 juni förklarade han
sig vara bortkopplad.
Kjell Dahlin kom på namnet "Rädda Jakten:RJ" som Han , Mats Eriksson och jag instiftade
27 juni 2013 förbundet, Bernt Lindqvist var behjälplig med att utforma handlingarna, säte:
Förbundet Rädda Jakten,RJ, Lugnås Stora Rud 2, 542 94 Mariestad
I augusti 2013 togs kontakt med Anders Karlsson om att tillverka en Hemsida, han påbörjade
jobbet och betalade själv domänen, hade allt klart efter vad som nu har kommit till min
kännedom. Här händer något för mig okänt, Mats och Kjell påstod att det inte skulle fungera
och begärde att Hemsidan skulle flyttas till Sven i Östersund som hade en reklamfirma och
var i färd med att framställa en modern "Logga" för "Rädda Jakten:RJ".

Mats Eriksson kontaktade mig i början på 2014 och sa denne Sven behövde lite pengar för
han utförde jobbet vid sidan av sitt företag och "Rädda Jakten:RJ” skulle få betala efter sin
förmåga. Summan han ville ha ut var 10.000kr. men Mats sa att han får nöja sig med hälften.
Jag ställde frågan till Mats Eriksson, "hur ser fakturan ut, är det med eller utan moms". Mats
Eriksson blev arg och sa att han var kommunrevisor så några problem med fakturor behövde
jag inte lägga mig i, jag sa åt honom att några svartaffärer inte fick ifrågakomma, därmed
ansåg jag att allt var i sin ordning.
Under samma tid aktualiserades "Varumärket Riksjägarna" den 6 januari tog Mats Eriksson ut
1.800kr från RJ för varumärket. Efter en tid dök en inlaga från Lindahls Advokatbyrå upp om
att JRFs gjorde anspråk på varumärket, att de hade avsikt att stämma Mats Eriksson om han
inte överlämnade det samma, och i andra hand stämma Förbundet Rädda Jakten. Mats tog
kontakt med mig, jag anförde att han var registrerad för varumärket, ansökan om
anteckning/förnyelse avseende registrerat varumärke inte kan inlämnas av RJ. till PRV av
orsak att det inte fanns styrelseprotokoll på övertagandet och därmed är inte affären
genomförd. Mats gick till advokat Jens Ericsson, advokatfirma Rätt & Råd i Stockholm AB.
som begärde fullmakter från "Rädda Jakten:RJ" och troligen även från Mats Eriksson.
Jag vägrade att underteckna fullmakten av orsak att Mats fortfarande var registrerad och
därmed omöjligt för JRF att dra in RJ. i rättsprocessen, och jag meddelade att RJ inte var i
behov av kostsamt advokathjälp, detta kunde jag åtaga mig att sköta kostnadsfritt.
Mats Eriksson försökte att kringgå detta, han ringde och ville ha instiftelseurkunden
inskannad av mig. Intet ont anat fick han det, i den är upptaget att Jag och Kjell Dahlin var för
sig är firmatecknare, Mats gick till Kjell och fick honom att underteckna fullmakten, som tur
var ringde jag Kjell om en annan fråga, men av någon anledning omtalade jag att jag motsatte
mig fullmakten, efter visst dividerande blev fullmakten stoppad och därmed var konflikten
med både Mats och Kjell ett faktum, och som de säger förtroendet för mig brutet.
När jag efterfrågade vem Sven Pettersson är, svarade Mats Eriksson att personuppgifter
lämnade han inte ut.
Kjell Dahlin försöker genom okunskap vilseföra hela styrelsen genom det omtalade
dokumentet som han nyligen sänt ut.
Detta är en bakgrundsbeskrivning att allt inte stått rätt till under lång
tid.
Kallelse till styrelsesammanträde fredagen den 21 augusti kl. 19:00
Plats: "Rädda Jakten:RJs säte: Stora Rud 2, 542 94 Mariestad.
Förslag till dagordning.
Sammanträdets öppnande
Val av ordförande, sekreterare, justeringsman.
Godkännande av dagordning.
Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll
Öppen förhandling om ställningstagande angående lämpliga lösningar på
situationen "Rädda Jakten:RJ" försatts i.
6. Behandling av inkomna avsägelser från styrelserepresentanter.
7. Ställningstagande räkningarna från Sven Erik Pettersson
1.
2.
3.
4.
5.

8.
-"-"" Davos Tryckeri.
9.
-"utlägg Göran Karlsson, Kurt Lindström
10. Lånereverserna..
11. Hemsidan: Byte av webb. hotell mm.
12. Utse ansvarig utgivare för Hemsidan.
13. Lånereverserna.
14. Verksamhetsberättelsen
15. Utsättande av Årsmötet.
16. Övriga frågor
17. Sammanträdet avslutas.
MVH Wincent
14.
9. Lånereverserna.

Styrelsefrågor:
Räkningar: Om Sven Erik Petterson accepteras alternativförslag 1. är revidering inom
räckhåll, förutsatt att revisorn får in styrkta handlingar på det han anser nödigt för revisionens
genomförande.
Avsägelse av Kjell Dahlin att inte längre ingå i "Rädda Jakten:RJs styrelse med omedelbar
verkan.
Avsägelse av Mats Eriksson att inte längre ingå i "Rädda Jakten:RJs styrelse med omedelbar
verkan.

