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Rädda Jakten

Sabotörernas lögner
På nätet finns nu en hemsida som säger sig representera Rädda Jakten och på vilken det nu
sprids lögner i en omfaftning och av sådan sort att vi tvingas till kommentar.

Det är i lörsta hand Kjell Dahlin och Mats Eriksson som man hangt ui och trakasserar rned logner och
insinuationer av värsta sort
lngel av det som skfivs har med sannrngen att göra utan är endast ämnal att skada organisationen
På grund av trakasserierna lamnade Kjell och N'lals sina uppdrag i slutet av sommaren. Det visade sig dock att
de som trodde sig kunna ta över uppgifterna från KJell och Mats helt saknade insikt i och kompetens när det
gällde Kjells uppgifter Samma sak var del med den hemsida som lvats ansvarat for.

Den fantastiskt fina hemsida vi hade stångdes ner Tanken hos sabotörerna var att skapa en ny hemsrda som

inle skulle kosta något. När vi efter lång väntan fick se resuliatet hdll vi på atl få en chock. Den amatör som fick
uppdraget hade inte kompetens nog och därför ser det ut som det gör och därför lyckades man inle heller skapa
en hemsida med betaliunKion för medlemmarna.

På initjativ av m g, Göran Karlsson och en majoritet av styrelsen dverlalades under hosten Kjell och Mals att
återgå till de uppglfter de haft lnnan de lämnade.
Därl0r har vi en fungerande organisation igen trois atl ett par av fö|bundets medlemmar bedriver en vefksamhel
som inte kan ka las annal än sabotage Båda vill nog gärna kal a sig jäUare och vargmotståndare men tyvärr har
man nu vigt sitt liv åt att bekämpa den organisation som de sågef sig företrada

Vl borde kanske inte qöra det, men vj ska visa hur illa det är med sanningshalten i det som skrivs på deras
hemsldå.
Den 28 juni 20'l3 låmnades ansökan in till PRV om att få regrslre|a vairma el Rädda Jaklen RJ Den I
november 201 3 är registreringsbevisel undertecknat
Den I juli 20'13 fick Rådda Jakten sitt organisationsnummer. Andå påstår man på hemsidan att ägaren till
varumarket lått i uppdrag av Radda Jaklen att registrera del

Vifyra utgor syrelsemajorileten i Rådda JaKen Göran Karlsson Ronny Wester, Kad Erik Stridh och Curl
Ltndstrom Vl tar härmed avständ från allt som skrivs på sabotorernas hems da och samrna styrelsemajoritei
uppmanar härmed ägaren till domänen raddalaKen.se att stänga sidan. I annat tall nödsakas vi att överlämna
dei hela till rättslig prövning.

Göran Karlsson, vice ordlörande i Rädda Jakten


