2015-01-08
Viktig information från styrelsen för Förbundet Rädda Jakten (RJ).
Det blir inget årsmöte på Viiby Krog på söndag den 11 januari 2015.
På en från Förbundet Rädda Jakten helt fristående hemsida, har en enskild person uppgivit att
ett årsmöte med Förbundet Räddas Jakten skall hållas på Viiby Krog söndag 2015-01-11.
Påståendet om detta ”årsmöte” har tillkommit utan styrelsebeslut och förbundsordförandens
vetskap. Utan styrelsebeslut och utan stadgeenlig kallelse kan inget årsmöte hållas. Styrelsen
för Rädda Jakten beklagar om några medlemmar låter sig vilseledas av uppgifterna på denna
privata och helt främmande hemsida. När det verkliga årsmötet skall hållas, kommer detta att
ske enligt förbundets stadgar och redovisas i föreskriven tid på denna (enda) av förbundet ägd
hemsida. En enskild medlem påstår dessutom att han personligen "äger" namnet Rädda
Jakten. Det inträffade kan skapa förvirring hos Rädda Jaktens medlemmar. Den ansvariga
styrelsen ser det därför som befogat med en kort historik och en förklaring av nuvarande
situation.
Bakgrundsbeskrivning.
Förbundet Rädda Jakten, nedan benämnd Rädda Jakten, bildades den 27 juni 2013.
Stadgar antogs och styrelse utsågs. Under hand utökades styrelsen till att omfatta totalt
nioledamöter. Förbundsordförande Wincent Kvarnrud, v.förb.ordf. Göran Karlsson,
kassör Kjell Dahlin, sekreterare Curt Lindström, ledamöter Ronny Wester, Arne Persson,
Mats Eriksson, Karl-Erik Stridh och Dan Poucette. Revisor Kurt Borg.
Av hälsoskäl har Kurt Borg lämnat uppdraget som revisor och ersatts av Örjan Gustafsson.
Kjell Dahlin och Mats Eriksson har 2014-08-08 på egen skriftlig begäran lämnat samtliga
sina uppdrag i styrelsen för Rädda Jakten. Även Arne Persson har på egen begäran lämnat
styrelsen. Deras avsägelser godkändes och konfirmerades i styrelseprotokoll vid styrelsemöte
på Viiby Krog 2014-10-05.
Beroende på betydande oklarheter i Rädda Jaktens ekonomiska verksamhet och brister
i redovisning av kostnader och skulder, har ingen revision kunnat genomföras sedan bildandet
2013-06-27. Som en följd därav, har det inte varit möjligt att hålla något årsmöte där
medlemmarna kunnat granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
Utan styrelsebeslut eller annan delegering, har enskilda styrelseledamöter självständigt
vidtagit kostnadsbringande åtgärder utan förbundsordförandens vetskap. Så har även skett
efter det att tidigare ledamöter av styrelsen lämnat sina styrelseuppdrag. Förbundet och dess
medlemmar (huvudmännen) kan därigenom ha åsamkats avsevärd skada, utan att det varit
möjligt att via revision klarlägga vad som verkligen förekommit i Rädda Jaktens verksamhet.
Beroende på de betydande oklarheter som förevarit i Rädda Jaktens ekonomiska verksamhet,
samt brister i faktiska redovisningar av kostnader och skulder som inte kunnat revideras, har
på utsedd revisors inrådan en polisanmälan inlämnats 2015-01-07. Dagen därpå meddelade
polismyndigheten att en första utredning om rådande förhållanden har inletts.
I avvaktan av vad som framkommer under den nu pågående polisutredningen, kan inte något
årsmöte med Rädda Jakten genomföras. När polisutredningen är avslutad kommer resultatet
att redovisas på denna hemsida. Därefter skall det första årsmötet med Rädda Jakten hållas.
Detta efter att en klargörande revision kunnat genomföras, samt styrelsen fattat beslut om
årsmöte och kallelse till årsmöte skett på stadgeenligt sätt.
Med bästa RJ hälsningar till alla våra medlemmar
Wincent Kvarnrud
förbundsordförande

