
 

 
                                                                                                            1710 Mål 17  
Karins företag  
                                                                                                    STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
STOCKHOLM                                                                            Patent- och marknadsdomstolen  

 
                                                             Yttrande  
 
Jag, Karin anser att allt startade med att jag valde att anlita en annan Dj än Patrik till Englaklubbens 
112 kryssning. Anledningen till detta skifte var att Patrik valde att dröja med sitt svar till mig, Karin på 
frågan om han, Patrik kunde vara Dj på Englaklubbens kommande 112 kryssning, se bifogade bilagor 
1-8.  
Därefter, vad jag, Karin förstår skall Patrik ha registrerat företagsnamnet Englaklubben efter att 
Patrik påstådda telefonsamtal till mig, Karin där jag, Karin ger bort min, Karin Englaklubben i ett 
muntligt avtal till honom, Patrik bör ses som osannolikt. Det är ej sannolikt att man överlåter 
rättigheter muntligt på ett varumärke, utan det är sed att göra detta skriftligt då tvister bl.a. kan 
uppstå.  
 
Skall detta påstådda telefonsamtal till mig, Karin där jag, Karin ger bort min, Karin Englaklubben i ett 
muntligt avtal skett innan hans, Patrik, mail, se bifogade bilagor 1-8 så bör det ses som osannolikt att 
jag, Karin mitt under planering och förberedelse inför Englaklubbens 20:e 112 kryssning väljer att ge 
bort detta inarbetade och med dess goda renommé för att aldrig mer få använda mitt, Karin namn 
Englaklubben och att namnet Englaklubben skall tas bort från allt som bl.a. hemsidor, Facebook, 
visitkort och kläder med Englaklubbens logo, ser bifogad bilaga 2 i Patrik yttrande 171018.  
 
Detta mail har jag, Karin har aldrig sätt, se bifogad bilaga 2 i Patrik yttrande 171018. Mailadressen 
som står skrivet som mottagare på Patrik, se bifogad bilaga 2 i Patrik yttrande 171018 är ej min, Karin 
mailadress. Av någon egendomlig anledning väljer Patrik för första gången att använt denna 
mailadress. Jag, Karin har aldrig registrerat att någon annan någonsin använt denna mailadress 
noserply@englaklubben.se för att komma i kontakt med mig, Karin. Jag, Karin har aldrig uppgett 
någon annan mailadress än karin@xxenglaklubben.se som också är den ända mailadressen.  
 
Däremot så skickar jag, Karin Englaklubbens nyhetsbrev regelbundet via Englaklubbens 
medlemsregister där avsändaradressen är noserply@xxenglaklubben.se och om man försöker att 
svara på nyhetsbrevet så går det ej, mig, Karin veterligen. Däremot kan man skriva en text, se bifogad 
bilaga 9.  
Den text som står skrivet i Patrik, se bifogade bilaga 2 i Patrik yttrande 171018 styrker tydligt hans, 
Patrik onda uppsåt mer än väl.  
Likväl styrker, se bifogad bilaga 3 och se bifogad bilaga 2 i Patrik yttrande 171018 onda uppsåt då 
motsägelsen är uppenbar.  
Patrik har registrerat företagsnamnet Englaklubben med ond tro och där av skall registreringen 
hävas. Styrker Patrik onda uppsåt, se bifogad bilaga 16.  
 
Jag, Karin har haft ett registrerat enskilt företag med namnet Englaklubben.  
Jag, Karin har haft ett registrerat aktiebolag med namn xxx AB.  
Jag, Karin har gjort ett namnbyte från xxxx AB till yyyyyy AB.  



 

Jag, Karin har varumärkesregistrerat varumärket Englaklubben, se bilaga 18-19. Detta gjordes givetvis 
för att skydda Englaklubben. Namnbytet från xxxx AB till yyyy AB gjordes med anledningen nya 
arbetsuppdrag som ej hade någon förankring med Englaklubben.  
Englaklubben finns ju kvar som ett skyddat varumärke för att helt radera ut ev. snyltare med ont 
uppsåt. Att skydda min, Karin Englaklubben är givetvis lika viktigt som att skydda mig, Karin själv, 
konstigare än så är det ej.  
 
Det skulle räcka nog väl med att Patrik fakturerar i Englaklubbens namn.  
 
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/ond tro/ont uppsåt på Englaklubben.  
 
Jag, Karin har styrkt Patrik medvetna snyltning/ond tro/ont uppsåt på Englaklubben och 
Englaklubbens 112 kryssningar tidigare i denna process. Inkommer med förtydligande gällande 
bevismaterial, se bifogade bilagor 10-15.  
 
De olika företagsformerna registreras i olika register. Aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret. 
Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag och ideella föreningar som bedriver 
näringsverksamhet registreras i handelsregistret. Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar 
registreras i föreningsregistret.  
 
Registreringshinder: Namnet får inte vara förväxlingsbart med ett företagsnamn eller varumärke som 
sedan tidigare används av någon annan, om sökanden känner till den användningen. Detta brukar 
kallas att ansökan har gjorts i ond tro.  
 
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. Se bifogad bilaga 17.  
 
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. Se bifogad bilaga 17.  
 
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 till vare 
sig 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”  
Styrker Patrik ond tro, se bifogad bilaga 17.  



 

Jag har aldrig anlitat Patrik till någonting annat än vid åtta tillfällen under fyra år som Dj på 
Englaklubbens 112 kryssningar.  
Jag har aldrig uppfattat någonting av det Patrik påstår gällande att ”man” tror att det är han som 
är/har Englaklubben och Englaklubbens 112 kryssningar. Det finns ingen annan än Patrik som har 
påtalat det.  
Det är/har aldrig varit någon annan än jag, Karin som administrerat allt gällande Englaklubben sedan 
starten 1996.  
 
Att Patrik nu erbjuder mig, 20 000 kr för att få ”tillbaka” Englaklubben ser jag med mitt mått mätt 
som ett ytterligare ont uppsåt.  
 
Då jag ”upplystes ”av Raps att inlägget är polisanmält då ”Marias” konto är hackat uppstod 
känslan/tanken min, Karin att detta skulle vara ett verktyg av avsändaren, Raps, för 
skrämseln/rädslan mot mig, Karin, se bifogad bilaga 7 i Patrik yttrande 171018.  
Efter att jag, Karin läst i Patrik yttrande 171018 att jag, Karin ”även ”är polisanmäld för att ha hackat 
ett konto för att med syfte skada forum Raps har jag, Karin varit hos polisen för att få en kopia på den 
påstådda polisanmälan. Dock ges denna information ej av polisen pga. regler. Den person som gjort 
denna polisanmälan har en kopia som bör ha bifogats som en bilaga, men så är dock ej fallet, så min 
komentar kvarstår.  
 
Englaklubbens Facebook grupp/sidan är bara en bråkdel av vad Englaklubbens är och gör.  
 
Jag, Karin ser och har styrkt att Patrik har agerat i ond tro/ont uppsåt och i och med det krängt mig, 
Karin och min, Karin Englaklubben.  
Av Patrik agerande sedan jag, Karin fått vetskapen av hans, Patrik registrering av företagsnamnet 
Englaklubben så råder det ett obehag och en olustkänsla för hans, Patrik ev. framtida drag i andan av 
ont uppsåt mot mig, Karin och mot Englaklubbben, Englaklubbens 112 kryssningar och mot 
Englaklubbens andra kommande framtida event.  
 
Jag kommer att inkomma med anspråk på ersättning av inkomstförluster och kostnader som 
föranlett/föranledar detta i och med Patrik registrering av företagsnamnet Englaklubben.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 

 

 

yyyyy AB/Karin  


