From: Wincent Kvarnrud [mailto:w.kvarnrud@gmail.com]
Sent: den 15 juli 2014 20:52
To: Kjell Dahlin
Subject: Re: Hemsidan och trycksaker.

Hej
För det fösta uppskattar jag era uppoffringar, det är inte det saken gäller.
Din fråga var jag är ute efter är inget annat än jag vill rätta till det som går innan det gått för
långt.

Du menar väl inte att RJ kan betala 20.000 om året svart, oavsett om det är billigt eller ej, det
måste både du och Mats förstå att jag inte kan ta ansvar för ett sådant förfaringssätt, detta kan
medföra alldeles förstora följd verkningar.
Beträffande trycksakerna som du förde på tal på styrelsesammanträdet är de att betrakta som
utgående skuld eller är de betalda.
MVH Wincent

Den 15 juli 2014 20:12 skrev Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>:
Hej Wincent!

Jag måste erkänna att jag inte förstår vad du är ute efter.
Jag trodde i min enfald att alla var medvetna om att Sven hjälper oss med hemsidan ”privat”, alltså
utanför sin firma.
Vad skulle kostnaderna ha blivit annars?
Sanningen är att vi betalat 20000 kr för byggandet av hemsidan. Administrationen har vi hittills betalat
efter förmåga, hittills 7000 kr.
Sanningen är också att Mats har ”lånat ut” ca 8000 kr, jag själv har ”lånat ut” 5000 kr, Kalle har ”lånat
ut” 3000 kr, Dan har ”lånat ut” 3000 kr, Arne har ”lånat ut” 3000 kr och Göran har ”lånat ut”
ca 5000 kr för resan till Luleå.
Sanningen är också att jag köpt frimärken för ca 400 kr som jag efterskänkt.
Vi har en obetald faktura för trycksaker till Värmland på 7186 kr.

Vi har en obetald faktura för försäkringen kvartal 2 på 800 kr
Vi behöver ca 1700 kr för att förnya domänen Rädda Jakten som möjliggör en öppning av sidan.
Vi har just nu en tillgång på 6.233.95 kr, vilket som framgår inte ens räcker för att betala utgående
fakturor. Men de är öronmärkta för detta.
Problemet vad gäller hemsidan är att de som redan bidragit med pengar inte vill låna ut mera och att
ingen annan visat sig beredd att fixa de 1700 kr som behövs för att öppna hemsidan!!!!
För att rädda betalningen av fakturorna är vi några som är beredda att betala in förnyelse av
medlemsavgiften plus att några är beredda att anmäla sina fruar som medlemmar.
Men de 1700 kr för att återstarta hemsidan måste in! Annars är det nog snart kört är jag rädd!
Jag har redan fått ett antal mail där folk undrar vad som händer. Jag har undvikit att svara på dessa i
förhoppningen att det skulle ordna sig. Berättar vi för EN person om problemet är det snart ute på
öppna marknaden. Ska jag kanske vidarebefordra mailen till dig så får du besvara dom?

Som jag ser det är inte hemsidan problemet. Problemet är att vi reser till Luleå utan ekonomisk
täckning och att vi beställer trycksaker utan ekonomisk täckning.
Och grundproblemet är en för liten medlemstillströmning. Där har inte gjorts tillräckligt.
Inget av detta har jag haft ansvar för eller styrt över!
Som en upplysning kan jag berätta att Örebro län har överlägset flest medlemmar i Rädda Jakten,
utan att ha haft något möte eller annan aktivitet.

Som jag vid flertal tillfällen framfört så vill jag helst överlåta det ekonomiska ansvaret på någon annan,
men av lojalitet fortsatt tills en annan lösning ordnats.
Men ingen blir gladare än jag om det finns någon som vill ta över. För detta är inte roligt.

Hälsningar / Kjell

