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Generalsekr.etefafe, Per Wanström, beslut m.m. finns att läsa på Meltwater.

Ombud nr 21, Peter Frömo
p#k;, utt nån uryr si!-inie om personen i fi'åga utan han menar att han vill veta om det tu möjligt att utesluta

en medlem som är vald till stämmoombud.

Ombud nr 26, WinoentKvarnrud
Frågar är ni medvetna om vad konsekvenserna av eft beslut kan innebära. Om det blir en rättsprocess så kan

det tti oethört kostsamt- Yr*ar på Bernt Lindqvists örslag'

Ombud nr 35, Bernt Lindqvist
om styelsen hade rrteslutit Hany Fredriksson innan han blev vald sont stämmoombud, så hade det inte varit

ett $aågebrott. Vadjar till FS att de ska stryka ett streck över detta.

Henrik Tågmark, l:e vice ordftjrande, det är mycket allvarligt när e.n chefsredaktör har blivit hotad'

Förbundsiyrelsens beslut var enhälligt, men Malte Sandstdm var inte närvarande'

Ombud nr 26, Wincent Kvarurud
Vi har ju en 6r.[kningsman i Bernt Lindqvist, och vill att man ska utnyttja det'

Ombud nr 29, Kutt Borg
Undrar vad är det for holt som Harry Fredriksson kommit med, är det personhot eller är-det hot om liv och lem'

Och hot om liv och lem kan det inte vara, det vet jag fdr jag känner honom- Kan man få en redovisning fiån

ftirbundsstyrelsen om d;t ti har ju Bernt Lindqvisi ochmän bör utnyttja honom som fdrlikningsman i det

här.

Generalsekreterare, per Wanström, förklarar att Hany Fredriksson har hotat vår tidningsredaktör' skiilet till

FS beslut var ju att han ftirsökte påver.ka genom hot vad vår tidningsredaktör ska trycka ellet inte. Allt finns

att läsa om detta på Meltwater. Och han ser allvarligt på detta som inträffade'

Ornbud nr 41, Mats Eriksson
Säger att haniar läst om det på Meltwater och testade att göra samma sak som Hany Fredriksson, men

konstaterar att han ej blev utesluten.

Ombud nr 39, Hubert Jatko

Jag skule vilja säga nÄf.u ,.ko angående hot. Man kan ju uppleva hot om €n salc, men hot i straffnrening iit'

ju en annan sak. Man ti-o.iu ftotuufrom du-inte gör så_hår $ g1l T* ut i tidningen om det. Det kan detju

snarare anses som ett löftJ. Det ärju inte något fersonhot, för då hotar man om vå]d eller att på annat sätt

skada personen iftåga.

Ornbud nr 36, Bernt Lindqvist
saler att dettå er.r"au" tåärGt prövat, både i säpo ooh Dalapolisen och då säge| både polis och åklagare att

dela inte är något personligt hot och är inte någotjuridiskt bindande.

Ombud nr 26, Wincent Kvarnrud
Ytkar på att man ska utse en ftrlikningsman'
Motion 22.

Yrkande.
Motion 22.
UtseJbt likningsnran med målsatming attJå tirendetförlikt och den skall vma utsedd utanfi)'t'Jbrhtndsstyrelsen

Menf)rlikningen godkånna av båda partet'
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