
Datum: 19 augusti 2014 18:33 

 

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

Subject: Re: Hemsidan 

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

Cc: Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>, =?UTF-8?Q?G=C3=B6ran_Karlsson?= 

<raddetorp@tele2.se>,Karl Erik Stridh <kalle.stridh@tele2.se>, "danpo@hotmail.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>, anders <anders@stallberg.eu> 

 

 

Hej alla 

Vem vet mest? Den frågan får stå olöst för mitt vidkommande. Mats och Kjell 

har inte förstått eller inte fattat att Rädda Jakten har en skuldbörda att 

brottas med för Hemsidan, ta tag i det i stället för att sprida massa skit 

kring er, nu får det vara nog med den sorten. 

MVH  Wincent 

 

 

Den 19 augusti 2014 16:29 skrev Mats Eriksson <m-a-t-s@telia.com>: 

 

Tidigare hade jag insyn över vilket material som publicerades på hemsidan även om jag kände 

mig förhindrad att vara ansvarig utgivare. Nu lämna Kjell och nu lämnar jag. Innan den här 

historien är slut kanske fler har lämnat. Tror du då att jag bara lämnar bilder och texter som 

jag står för åt sitt öde. Jag vet inte om hemsidan kommer att bli en plattform för pajkastning 

mot organisationer eller personer. På en sådan hemsida vill jag inte förekomma med det jag 

producerat. Tror du då att styrelsen tycker det är konstigt att jag säger nej till publiceringen av 

mitt material då tror jag att du underskattar våra ledamöter. 

 

Jag blir verkligen imponerad av dig Vincent. Jag citerar - 

 

* Det är märkligt att du Mats inte har blivit införstådd med att agitera genom att 

sammanblanda sak och person till att åstadkomma oreda inte jag till det minsta är mottaglig 

för, och dina försök att undslippa ansvar genom från skylla måste tilldra sig uppmärksamhet 

för hela styrelsen. Slut citat. * 

 

Jag är ledsen, men har svårt att förstå vad du menar. 

Det här kan jag inte översätta till mitt språk och därför inte heller kommentera. 

 

*Kjell Dahlin fick uppdraget, men har aldrig inlämnat ansökan om ansvarig 

utgivare och därmed föreligger personligt ansvar. * 

 

Ja, det är riktigt, Kjell fick uppdraget, men det kostar några tusenlappar 

att registrera ansvarig utgivare och hemsida. Tusenlappar som vi inte haft. 

Därför har det heller inte varit aktuellt att lämna in ansökan. 
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