Logg över väsentliga fakta med utgångspunkt från
utestängningen av elva medlemmar från
Husbilsklubben.se:s forum
den 11 december 2008
De i loggen nämnda personerna återges med det användarnamn de använt/använder på
klubbens forum.
2008-12-11

Håkan stänger ute elva medlemmar från forumet. Vid försök till inloggning möts de av
ett spärrmeddelande med texten: Du har stängts av på grund av följande skäl: Ej
önskvärd HBK Medlem. Datum då avstängningen kommer att upphävas: Aldrig

2008-12-11

AndersW mailar till Håkan och begär besked om det inträffade är ett tekniskt fel. Inget
svar.

2008-12-12

AndersW mailar till Carina med begäran om besked under dagen. Inget svar.

2008-12-12

Belgien1 ställer en fråga på forumet om vilka det är som har blivit avstängda. Inlägget
raderas och Belgien1 ställer samma fråga igen. När han en stund senare försöker logga
in på nytt, möts han av meddelandet att han är avstängd och att hans medlemskap
skall omprövas. Belgien1 lämnar därefter HBK på eget initiativ.

2008-12-12

AndersW mailar kl 14.19 till allis, knausen, hundvakten och farbror Claes med förslaget
att man skall etablera ett nätverk per mail för att hålla varandra informerade om vad
som hänt och händer.

2008-12-12

Hundvakten mailar kl 14.42 till samma grupp som ovan och meddelar att han har
registrerat domänen husbilsklubben.com, som inledningsvis endast innehöll diverse
julhälsningar, och efterfrågar intresse att använda den som bas för ett gemensamt
nätverk. Han får jakande svar.

2008-12-13

Håkan sänder mail till de utestängda – såväl avsändare som adressat är
admin@husbilsklubben.se – vari han tar på sig ansvaret för utestängningen och att
den skett på grund av att en liten klick medlemmar ansett sig ha rätt att göra påhopp
gentemot de som arbetar ideellt med klubben samt att han nu fått nog. Utöver diverse
exempel på dessa påhopp skriver Håkan att ”dessa personer får ta upp en dialog med
Styrelsen om sin fortsatta roll i HBK”.

2008-12-13

AndersW mailar ånyo till Carina, denna gång med en detaljerad beskrivning av de
juridiska konsekvenserna av det som skett. Han föreslår att Carina, i skenet av det
allvarliga fel som Håkan begått, sammankallar styrelsen redan under veckoslutet för
att lösa det uppkomna problemet. Han begär svar från henne senast kl tolv måndagen
den 15 december.

2008-12-13

Knausen sammanställer en maillista över de elva avstängda.
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2008-12-13

allis mailar till Carina kl 12.34 och protesterar mot Håkans skrivelse med beskyllningar
samt ber henne ta avstånd från den. Kl 17.47 mailar han igen och efterlyser svar på
tidigare mail. Kl 20.08 mailar han en andra påminnelse till Carina. Inget svar.

2008-12-13

Leif-17 gör ett långt inlägg på forumet med rubriken ”Information från styrelsen” där
han skriver om ett litet fåtal kverulanter som har ifrågasatt styrelsen och övriga
funktionärers arbete och som varit ett irritationsmoment inte minst för web och
styrelse. Han skriver vidare att kverulanterna under den senaste tiden eskalerat sina
angrepp till den grad att web fått lägga nästan all sin lediga tid åt att hantera det.

2008-12-15

”styrelsen” sänder ett mail till AndersW där man meddelar att man redan tidigare
diskuterat hans medlemskap i HBK samt att man kommit fram till att han skall kunna
vara kvar som medlem fram till årsskiftet 08/09 men inte längre; detta på grund av
hans ordförandeskap i en märkesklubb. När han nu ställt sig bakom dem som under
lång tid förföljt styrelsen med olika krav och dessa angrepp eskalerat under den
senaste tiden, har man beslutat att stänga av honom från hemsidan fram till årsskiftet.
AndersW antar att detta mail är resultatet av ett styrelsemöte, något som snart visar
sig vara fel.

2008-12-15

AndersW mailar till styrelsen med kritiska synpunkter på innehållet i ”styrelsens” mail.

2008-12-15

Kl 13.02 öppnades diskussionsforumet på hemsidan www.husbilsklubben.com.

2008-12-16

Kia75 sänder ett kritiskt mail till Carina med kopia till föreningens revisorer. Inget svar.

2008-12-16

Leif-17 gör ett långt inlägg på forumet med rubriken ”Information från styrelsen” där
han framför en rad grova anklagelser mot den utestängda gruppen samtidigt som han
skriver: ”Självklart kan vi inte leda i bevis att så är fallet” vad gäller påstående att en
grupp manipulativa medlemmar bildat ett nätverk för att störa och skapa oro i
klubben”.

2008-12-19

Gruppen gör ett mailutskick till samtliga HBK-medlemmar med kortfattad information
om vad som skett. Lagligheten bekräftas på förhand av Datainspektionen.

2008-12-21

AndersW får svar från Leif-17 på sin begäran till styrelsen att få ta del av det protokoll
som innehåller beslutet att hans medlemskap skall upphöra vid årsskiftet 08/09 på
grund av hans ordförandeskap i en märkesklubb: Svar kommer att lämnas efter
styrelsens nästa ordinarie sammanträde.

2008-12-22

Gunnar skriver i mail till AndersW (apropå mailet från ”styrelsen” den 15 december)
att det nekade medlemskapet inte är personligt utan att det är rollen som ordförande i
en märkesklubb som nekats medlemskap. AndersW uppmanas att ligga lågt och ta
bort sitt namn samt inlägg från husbilsklubben.com för att möjliggöra samarbete
mellan klubbarna. Red anm.: Gunnar sitter inte i HBK:s styrelse.
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2008-12-23

Carina skriver i ett inlägg författat i Florida att hon efter hemkomsten skall besvara ett
öppet brev från Kia75 och Vargmatte. Detta görs inte. Hon säger sig vidare vara
förvånad över att de tillfälligt avstängda medlemmarna har missuppfattningen att
webbarna handlat helt på egen hand. Så är inte fallet, skriver hon, de är väldigt noga
med att förankra sina åtgärder hos styrelsen. Red anm: Detta skall jämföras med
spärrmeddelandets besked om att avstängningen aldrig skall upphöra samt Håkans
besked om att beslutet är hans. Carina skriver dessutom att hon efter hemkomsten
skall besvara eventuella kvarstående frågor. Så sker inte.

2008-12-25

AndersW mailar till Håkan med krav på precisering av det brott mot forumreglerna
han påstås ha begått. Inget svar.

2008-12-26

AndersW mailar till HBK styrelse med krav på överprövning och undanröjande av
Håkans beslut från den 11 december. Inget svar.

2008-12-28

HBK styrelse beslutar vid ett extra styrelsemöte att utesluta elva medlemmar från
klubben. Styrelsens motivering och stadgehänvisning kan starkt ifrågasättas.

2009-01-03

Carina skriver i information från styrelsen att Håkan (HBK 1) skänker domänen
Husbilsklubben.se som en gåva till medlemmarna.

2009-01-08

De uteslutna flyttar hemsidan från Husbilsklubben.com till Husbilsforumet.se

2009-01-11

Det nya forumet slocknar. Databasen, där all information sparas, kollapsar. Ett
intensivt arbete påbörjas och efter 24 tim är forumet åter i drift.

2009-01-13

Inlägg i HBK-forumet där man undrar om orsaken till Farbror Claes avstängning, samt
avsaknad av hans berättelser. Farbror Claes namnförändras. Först till ”anonym” och
sedan till ”svensk”. Blir till sist åter ”Farbror Claes”.

2009-01-14

Carina mailar till en medlem (Sven-Åke) i Husbilsklubben.se med följande text:
Beroende på dina inlägg under senare tiden i olika trådar, har styrelsen meddelat
webb att du ska modereras tills vidare. (Notera att det inte står hur man modereras
eller under hur lång tid. Red anm).

2009-01-21

Knausen mailar till www.iis.se och frågar vem som är ägare till Husbilsklubben.se och
svaret blir att det är privatpersonen Håkan Månsson.

2009-01-22

AndersW kontaktar en juristfirma för att den vägen se om de uteslutna kan få till
stånd en dialog med styrelsen för Husbilsklubben.se

2009-01-24

Knausen mailar till Gunnar med följande fråga: Vill styrelsen för Husbilsklubben inleda
en dialog och göra ett seriöst försöka att lösa konflikten? Mailet avslutas med: Ett
uteblivet svar på måndag morgon den 26/1 2009 ser jag som att styrelsen avvisar all
form av dialog. Knausen får samma dag ett kort svar: Jag skall vb ditt mail till styrelsen.
Knausen tackar Gunnar via mail.

2009-01-26

Inget svar från styrelsen angående Knausens mail för att försöka lösa konflikten.
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2009-01-26

Flera av de uteslutna misstänker efter intern mailväxling att PM kan läsas av
exempelvis Håkan.

2009-01-28

AndersW har telefonkontakt med Husbilsklubbens revisor för att förvissa sig om att
revisorn fått den information som AndersW mailat till honom.

2009-01-29

Mail från sekreteraren i Husbilsklubben om att vi ska uppge till vilket konto
Husbilsklubben skall återbetala inbetald medlemsavgift avseende 2009.

2009-02-01

Styrelseinformation med felaktiga påståenden läggs ut på HBK hemsida. T ex: De
flesta av dessa medlemmar har tidigare varnats vid ett antal tillfällen. Den 11
december 2008 blev de tillfälligt avstängda.

2009-02-02

Gunnar anklagar i ett inlägg på HBK forum ”en massa otacksamma personer för att
söka medlemskap bara för att ställa till bråk och djävlas” och insinuerar att Gert8
därför avgår.

2009-02-03

Carina skriver i inlägg på HBK forum att Gert8 omedelbart avgår på grund av att
styrelseledamöter har blivit beskyllda för oegentligheter genom personliga
trakasserier och anklagelser. Där skriver hon också att JanneEkan som varit suppleant
blir ledamot och åtar sig uppdraget som kassör.

2009-02-03

AndersW kontrollerar med iis.se och får bekräftat att det är en privatperson som äger
domänen husbilsklubben.se och inte den ideella föreningen Husbilsklubben som det
har sagts från styrelsen.

2009-02-03

Styrelsen mailar till Sven-Åke och föreslår att han självmant skall begära utträde ur
klubben annars skall de besluta om hans uteslutning på nästa styrelsemöte 2009-0210

2009-02-03

Styrelsen mailar till Fralle och föreslår att han självmant skall begära utträde ur
klubben annars skall de besluta om hans uteslutning på nästa styrelsemöte 2009-0210

2009-02-04

Sven-Åke mailar svar till styrelsen och vädjar att de inte på nytt skall sätta igång en
massuteslutning som kommer att innebära att fler medlemmar vänder sig mot
styrelsen. Han påminner också om begäran den 2009-01-31 om protokollsutdrag över
beslutet att han skulle modereras. Inget svar.

2009-02-14

Styrelsen mailar till Sven-Åke och meddelar att han är utesluten från HBK. ”Beslutet
baseras på din medverkan på andra forum under den tid du varit modererad och även
tidigare då du gravt ifrågasatt din klubbstyrelse och webbadministrationens åtgärder.”

2009-02-14

Styrelsen mailar till Nilsman och meddelar att han är utesluten från HBK. ”Beslutet
baseras på din medverkan på andra forum under den tid du varit modererad och även
tidigare då du gravt ifrågasatt din klubbstyrelse och webbadministrationens åtgärder.”
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2009-02-14

En av AndersW anlitad jurist skriver till HBK-styrelsen och kräver att
avstängningsbeslutet skall återkallas och en offentlig ursäkt publiceras på forumet.
Juristen redogör i detalj för de formella och materiella fel som Håkan begick när han
fattade beslutet om avstängning den 11 december. Formellt fel: Håkan hade inte
behörighet att besluta om avstängningen. Materiellt fel: De aktuella medlemmarna
hade inte handlat på ett sätt som enligt HBK:s regler skall föranleda en avstängning.

2009-02-15

Sven-Åke mailar till styrelsen och påminner om begärt protokollsutdrag. ”Mina
misstankar, att den här avstängningen har gjorts av någon web- administratör och
sedan försetts med ordförandes namnteckning utan styrelsebeslut, stärks av ert
handlande eller rättare brist på handlande. Kan inte tro att alla styrelsemedlemmar
har samma grundsyn på censurering.” Inget svar.

2009-02-21

Gunnar skriver i ett inlägg på HBK forum att de uteslutna startade en öppen hemsida
på Internet samt gjorde ett massutskick via e-post till HBK:s medlemmar för att
offentligt ifrågasätta styrelsen och webadm. Med ett sådant förfarande uteslöt man
sig själva från fortsatt medlemskap i klubben vilket också styrelsen bekräftade vid sitt
möte den 28 dec. 2008. Red anm: Hur skulle man kommunicera när ingen i styrelsen
svarar?

2009-02-22

Gunnar skriver i ett inlägg på HBK forum att de som avstängdes från forumet fick
information samtidigt om att de skulle vända sig direkt till styrelsen för att diskutera
deras avstängning, vilket de alltså valde att inte göra. Red anm: Lögn. Från annan tråd i
forumet: ”Varken programmet eller beredskapen inom webadm var inställda på denna
exceptionella händelse. Efterhand som webadm fick tid att se över rutinerna ändrades
texten den 14 december. Detta meddelande har alla berörda fått del av eftersom de
alla varit uppkopplade mot hemsidan efter detta datum”.

2009-02-22

Jannekan skriver i ett inlägg på HBK forum Du möts vid din inloggning av att du är
avstängd på livstid. Eftersom du vet att du inte har varken brutit mot forumregler,
eller på annat vis skrivit något som strider mot gott uppförande. Alternativ 1. Du skulle
omedelbart ta kontakt med vederbörande och förklarat vad som hänt. Undran hade
naturligtvis varit om ett fel i programmet uppstått. Men ingen använde sig av
alternativ 1. Red anm: Lögn. Se loggen den 11-13 december.

2009-02-22

Sven-Åke mailar till Styrelsen och påminner om protokollsutdraget och begär också
att få ta del av styrelseprotokoll med tillhörande handlingar för hans uteslutning. Inget
svar.

2009-02-22

Gert8 skriver i HBK forum att ingen i ledningen har lust att fortsätta. Men att fortsätta
trots alla dessa påhopp och mordhot visar att ledningsgruppen tar sitt ansvar och inte
lämnar vind för våg. Inför kommande årsmöte måste det klargöras inför styrelse,
moderatorer och revisorer om de kan räkna med en behandling som idag där dom
hängs ut så fort någon inte gillar deras beslut. (Det påstådda mordhotet visade sig vara
ett brev med oklart innehåll ställt till en webadministratör. ”Det kanske kunde tolkas
som ett hot”. Om hotet varit uppenbart, borde det polisanmälts. Red anm).
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2209-03-01

Sven-Åke Petterson, f d HBK799, framför önskemål om att styrelsen ska inleda en
dialog med de uteslutna. Styrelsen beslutar enhälligt att ej ta upp någon dialog.

2009-03-04

Styrelsen svarar juristen. Brevet innehåller flera direkta felaktigheter och svarar
egentligen inte alls på de krav som juristen framfört. En stor del av brevet fokuserar på
det som hände efter den 11/12.

2009-03-08

AndersW påminner Leif17 om att han trots flera påminnelser inte har fått svar på sin
begäran att få ta del av ett styrelseprotokoll där styrelsen fann honom okvalificerad
som medlem i HBK på grund av att han blivit ordförande i en märkesklubb.

2009-03-11

Håkan lämnar uppdragen som webadministratör och som ordförande i
valberedningen.

2009-03-12

Knausen mailar till Carina och frågar om styrelsen vill delta eller ha någon
kontaktperson med i arbetet med att sätta ihop en händelselogg. Styrelsen för
Husbilsklubben är välkomna att delta.

2009-03-14

Styrelsen svarar följande på Knausens mail: Nej vi har inte något intresse av att delta i
er loggbok. Hälsningar Carina.

2009-03-15

AndersW får styrelsens protokoll från mötet den 28 december. I en bilaga finns
information om var och en av de som drabbats av uteslutningsbeslutet. AndersW kan
läsa den rad som berör honom. Övriga är svärtade. Med hjälp av en dataexpert fjärmas
svärtningen på övriga rader vilket möjliggör läsning även av den informationen.

Epilog

Punkt sattes för loggen den 15 mars eftersom den för ändamålet mest viktiga
informationen återfinns dessförinnan. Syftet med loggen har varit att på ett
överskådligt sätt visa på vad som skett med utgångspunkt från det ödesdigra
utestängningsbeslutet den 11 december 2008.
Man kan nog lugnt konstatera att det skedda är något helt unikt för svenskt ideellt
föreningsliv helt med en funktionär som egenmäktigt berövar en grupp medlemmar
deras rätt till åtkomst av klubbens internetforum och en styrelse som trots ideliga
påstötningar förblir passiv.
Författarna har strävat efter att så objektivt som möjligt återge det som skett. Alla
punkter i loggen kan verifieras mot arkiverade dokument. Styrelsen för
Husbilsklubben.se har inbjudits att delta i arbetet med loggen men har avböjt. Det
finns mer att läsa på www.husbilsforumet.se
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