Den 11 december 2014 22:05 skrev Kjell Dahlin <kjell.hallabo@telia.com>:
Hej Anders!

Efter en juristkonsultation delger jag dig följande.
Eftersom jag har förstått att du äger domänen Rädda Jakten och administrerar den nya hemsidan
skickar jag detta till dig.
Eftersom jag personligen hos Patent och Registreringsverket står som registrerad innehavare av
varumärket Rädda Jakten RJ, jag har registreringsbeviset hos mig, gäller följande.
Jag säger med omedelbar verkan upp rätten för förbundet Rädda Jakten att använda mitt varumärke
på den nyöppnade hemsidan.
Jag upplät rätten, att använda varumärket till förbundet Rädda Jakten RJ under förutsättning att
förbundet använde en hemsida som jag hade inflytande över innehållet på. Och som inte ägnade sig
åt personangrepp eller angrepp på andra förbund.
Den nya hemsidan som nu finns, och som nu har blivit det som vi ALLA från början var överens om att
den inte skulle bli, har jag inget intresse av att sponsra med mitt varumärke. Det borde vara självklart
för vem som helst att jag inte kan upplåta mitt varumärke till en hemsida som ägnar sig åt grundlösa
personangrepp och smutskastning av någon, allra minst min egen person.
Vem är förresten intresserad av detta? Men alltnog, den skiten kommer att hanteras separat.
Det är så lågt att det är häpnadsväckande men nivån och metoden känns ju igen !!!
Vart tog arbetet mot vargeländet vägen?
Med anledning av ovanstående har du/ni 24 timmar från att detta mail skickats, att radera allt på sidan
där namnet Rädda Jakten förekommer. (Lägg märke till att jag skriver TIMMAR, inte h som i första
bokstaven på ordet hemsida..............!!!!!!)
I annat fall tvingas jag åberopa Varumärkeslagen.
Den återstartade tidigare hemsidan har mitt tillstånd att använda varumärket. Så också
facebookgruppen Rädda Jakten.
De 1.800 kr som förbundet betalat mig ser jag som skälig ersättning för användandet under de 1,5 år
som gått.
Hur varumärket framgent ska användas tar jag beslut om i samband med årsmötet.

Kjell Dahlin

