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Yttrande
Även om denna process liknar en fars vill jag än dock fortfarande påtala att Karin
inte en enda gång påvisat att jag anordnat kryssningar (som hon har som orsak till
hävningen, då det konkurrerar med hennes verksamhet) i namnet Englaklubben som min
enskilda näringsverksamhet heter.
Att jag gör andra saker vid sidan, DJ:ar på fester, företag, restauranger, båtar eller att jag
tillsammans med kollegor driver Europas största forum på Facebook för blåljuspersonal det
har jag laglig rätt att göra och inget Karin har med att göra.
Sedan kan det vara bra att klargöra att 112 är namnskyddat och inget Karin har
rättigheterna till. 112-kryssningen är också något som inte är knutet till Karin utan
ett begrepp som används inom yrkesgrupperna inom blåljus. Som Karin borde veta om hon
jobbar inom denna kategori.
Sakfrågan är om jag gjort avsteg från dokumentet som Bolagsverket godkänt och som jag
anmält till! Jag har anmält, betalat och följt alla lagar och regler när jag tilldelades namnet i
min näringsverksamhet. Bolagsverket granskar och såg inga felaktigheter.
Jag vidhåller att jag vill se underlag där jag använt namnet Englaklubben när jag DJ:ar att jag
fått spelningar, marknadsfört mig eller på annat sätt nyttjat namnet. Nu har jag rätt till det
enligt bolagsverket men trots det kallar jag mig DJ och har alltid gjort både i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Karin får inkomma med underlag där hon faktiskt
kan påvisa att jag via min enskilda näringsverksamhet anordnar kryssningar! Det går
säkerligen att lösa om några sådana finns. Saken är att det inte finns något sådant underlag
då jag inte gör detta i min enskilda näringsverksamhet. Däremot görs det i forumet där jag är
aktiv och där har även klubbkvällar i Malmö, Göteborg och Stockholm anordnats. Detta sköts
av annan part och som jag fakturerar.
Det är viktigt att man skiljer på sakfrågan!
Det allt handlar om är hur JAG använder namnet Englaklubben i min näringsverksamhet och
det har jag klargjort mer än en gång. Jag har tydligt förklarat för Bolagsverket hur namnet
används och vad jag gör i min enskilda näringsverksamhet, jag har inte gjort några avsteg
från detta dokument!
Som jag tidigare påtalat så syns bara Englaklubben på fakturorna jag skickar till kund. Det är
första och sista gången kunderna kommer i kontakt med namnet Englaklubben gällande min
enskilda näringsverksamhet. Annars är det bara namnet Dj som används.
//Patrik

