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Karins företag 
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                                                                          Komplettering 

 
Anledning, grund, orsak och skäl till varför jag, Karin har inkommit med en administrativ hävning 
av företagsnamnet Englaklubben till bolagsverket och anledning, grund, orsak och skäl till varför 

jag, Karin har valt att begära att ärendet överlämnas till Patent och Marknadsdomstolen. 
 

 
Englaklubbben är en kamratklubb som fokuserar sig nationellt på all personal inom 
SOS-AMBULANS-POLIS-RÄDDNINGSTJÄNST-VÅRD-UTLANDSVETERANER-KRIMINALVÅRD. 

 
Jag, Karin har arbetat på ambulansen, AISAB, STOCKHOLM  
 
Jag, Karin började arbetet med att starta Englaklubben 1996. Då som en klubbkväll, där deltagarna 
träffades en gång varje månad. Arrangemangen gick av stapeln i mysiga källarvalv, med anor från 
1400-talet, på restaurang Engelen i Gamla Stan, STOCKHOLM. Här träffades yrkesgrupper inom 112 
sektorn och utlandsveteraner. 112 kvällarna blev en 15-årig succé. 
 
Syftet med klubben är att dessa yrkesgrupper kan träffas ”utanför arbetstid” och där fest och skratt 
är mottot. Inte ovanligt att dessa yrkesgrupper samverkar vid allehanda uppdrag. Exempelvis 
trafikolyckor där ambulans, polis, räddningstjänst och vårdpersonal är involverade och gör sina 
respektive insatser.  Debriefing är en självklar del i arbetet men som tyvärr inte alltid hinns med pga. 
omständigheter, som b.la av den arbetsbelastning som råder för alla.  
  
Att träffas under sociala och lediga stunder skapar förståelse för de olika yrkesgrupperna. Just denna 
del är något som visat sig vara enormt uppskattat. Det är även intressant och möjligt för våra 
utlandsveteraner som är utspridda över landet att sammanstråla på Englaklubbens 112 kryssningar 
och 112 kvällar. Allvar blandas med skratt vilket behöver i dessa yrkesroller både gemtemot kollegor 
likväl mot medborgare de arbetar emot. 
 
Från början skapade jag, Karin min databas genom att blad för blad leta i telefonkatalogen och hitta 
adresser till arbetsplatser. 
 
Det stora kontaktnät, jag, Karin har gjorde att Englaklubben uppmärksammades av Silja Line 2005 
och den första 112 kryssningen var därmed ett faktum. Samtidigt utökades målgruppen, från en lokal 
"Stockholmsklubb", till en nationell och rikstäckande verksamhet. Sedan 2005 har det blivit två 112 
kryssningar per år och den 26:e kryssningen går av stapeln nu i oktober. Englaklubbens 
112 kryssningarna har, precis som 112-kvällarna, blivit en stor succé. 
 
Under dessa 21: år med Englaklubben har jag, Karin varit den som ensamt hållit i alla trådarna. Jag, 
Karin har haft tur som blivit lite erbjuden hjälp med bl.a. Englaklubbens Facebook grupp där förutom 
jag även Clara varit administratör. 
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Lika så är min anledning, grund, orsak och skäl till varför jag, Karin har inkommit med en 
administrativ hävning av företagsnamnet Englaklubben till bolagsverket och anledning, grund, orsak 
och skäl till varför jag har valt att begära att ärendet överlämnas till Patent och Marknadsdomstolen 

är att man skulle kunna säga att jag, Karin och Englaklubben efter alla dessa år är ett och 
samma.  
 
Mina första sju åren åt jag frukost, lunch och middag varje dag tillsammans med 
Englaklubbben, de sju åren därefter delade jag sovrum med Englaklubben och nu de senaste 
sju åren har jag och Englaklubben tittat på tv varje kväll tillsammans då flytten av mitt lilla 
mobila Englaklubbskontor bar i väg på hjul till vardagsrummet den gången.  
Englaklubben har varit med på bl.a. alla mina semestrar, när jag varit sjuk, skadad, ledsen, 
glad, i sorg, i kris, högtidsdagar. 
 
Englaklubben har alltid funnits i mina tankar parallellt med alla andra tankar.  
Jag andas Englaklubben. Jag är Englaklubben. 
 
I Patrik bestridande gällande administrativ hävningen av företagsnamn Englaklubben beskriver 
Patrik vikten av att klargöra över den häpnadsväckande anklagelsen om att han skulle ha 
någon som helst koppling till Raps event som arrangerar Raps kryssningen. För att det inte 
skall uppstå några fler oklarheter så hävdar näringsidkaren att det heller ingen finns någon 
som helst koppling vare sig till Raps blommor och Raps olja. 
 
Det skall också nämnas att vid en ev. rättegång skall Patrik bifogar bevismaterial som styrker 
motsatsen till alla anklagelser i den administrativa hävningen av företagsnamnet 
Englaklubben. Denne registrerade näringsidkaren till företagsnamnet Englaklubben säger sig 
endast ha koppling till fackbok forum Raps.  
 
Att svära eden i den kommande rättegången av den nu registrerade näringsidkaren till 
företagsnamnet Englaklubbben för sin försäkran att det inte finns någon som helst koppling 
vare sig till Raps event, Raps blommor eller raps olja.  
Och detta skriver Patrik i sitt bestridande trots att det finns många bevis för motsatsen bifogat 
i den administrativa hävningen av företagsnamnet Englaklubben som t.ex. 
”Patrik@rapsevent.se” och ”att den 14 april samlas alla inom Raps för att åka till sjöss, 112, 
raps, räddning, polis, brandkår, sos, englaklubben, sjukvård, finlandsfärjan, mariehamn, 
taxfeer” 
 

Ett visst obehag/olust svepte förbi mig då jag, Karin med egna ögon fick se att Patrik 2015 hade 
registrerat ett Enskilt företag med namn Englaklubben. 
 
Och en mer obehag/olust nådde mig då jag fick se att Patrik var en av administratörerna för forum 

Raps och att Rapsevent anrodnade en Raps kryssning, två dagar efter Englaklubbens 25:e 112 
kryssning. Denna Raps kryssning var en kopia av Englaklubbens 112 kryssningar. 
 
Likaså uppstod känslan av obehag/olust då jag, Karin förstod att Patrik inte registrerat ett 
nytt företag utan det var ett namnbyte till Englaklubben på hans befintliga Enskilda företag. 
Detta namnbyte skedde samma år som Rapsevent hade sin första Raps kryssning 2015. 
 
Jag, Karin började med att registerra ett enskilt företag med namn Englaklubben.  

mailto:Patrik@rapsevent.se
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Efter att sammarbetet med Silja Line påbörjats valde Jag, Karin att starta ett aktiebolag med namn AB 
då jag ej ville skriva under omfattande avtal med personligt ansvar.  
 
Jag, Karin har givetvis valt att varumärksregistrera Englaklubben eftersom att Englaklubben är unik, 
det är mitt livsverk. 
 
Jag har låtit upprätta ett sammarbetsavtal 2010 för 112 kvällarna, se bifogad bilaga nr: 1. 
Detta samarbetsavtal skall nu användas till nya 112 kvällar runt om i landet, se bifogad bilaga nr: 2. 
 
Vikten av att få namn Englaklubben hävt är ett av fler avgöranden saker för Englaklubbens 
expanering. 
 
Patrik skall ha förstått förväxlingsbarheten med varumärket Englaklubben och bevisligen vetat att 
namnet sedan tidigare använts av någon annan. 
 
Patrik skall ha förstått förväxlingsbarheten med varumärket Englaklubben då verksamheten är av 
samma eller liknande slag, branschlikhet. 
 
Jag, Karin ser att Patrik har medvetet snyltat på originalet, Englaklubben. 
Jag, Karin ser att Patrik har farit med osanning då han påstår att ett muntligt avtal mellan mig, Karin 
och Patrik har ägt rum och där jag skall ha givit min tillåtelse att ge Patrik rätt till företagsnamn 
Englaklubben.  
 
Jag, Karin ser att Patrik har agerat i ond tro och i och med det krängt mig och Englaklubben. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin  

 


