Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej
beviljats.
Föreningens stadgar §9 säger:
”Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen”

Uteslutningen
Therese Tang uteslöts i november ur föreningen av två anledningar:
1. för att utan att stämt av med sina kollegor ha gjort sig till talesperson för LLG Kalmar, och
beslutat att gruppen vägrade att assistera vid sökinsatser om inte en förtroendevald
styrelseledamot avgick.
2. för att ha hotat föreningen

Theres Tang överklagade inte uteslutningen enligt den information hon hade fått sig tillsänd, och den
fastställdes därmed.

Efter uteslutningen
I pressen uttalar sig sedan Therese Tang negativt om föreningen.
http://24kalmar.se/2015/01/26/missing-people-uteslot-kalmarchefen-har-svart-att-hitta-folk/

” Den uteslutna operativa chefen Therese Tang ger dock inte mycket för Kenneth
Söderlunds förklaringar.
– Intresset är inte det minsta svalt. Anledningen till att det blivit så här är för att jag
hittade ekonomiska oegentligheter, sponsorernas pengar kommer inte fram dit de ska,
så de tog bort mig och pausade nio andra. Det går att hitta folk men de gör inga
ansträngningar för att göra det, säger hon.”

I en mejlväxling med styrelsen skickade Therese Tang den 13:e februari följande brev:

AvsändareTherese Tang

MottagareJan Akalla

Datum2015-02-13 09:50

Jag ser ett E-mail?! Inte ett skriftligt brev.
Från styrelsen utan SIGNATUR. Och visst skickar ni det med A-post har jag det på
måndag.
Men det är inte i proportionalitet att ge en person ett brev
Med endast möjlighet att överklaga samma dag.
Överklagningstiden var på 14 dagar i en uteslutning.
Det borde med andra ord vara desamma för inträde.
Men precis som ni gör med allt annat inför ni egna regler
för att undvikas att konfrontera mig på årsmötet.
(Vilket inte går)
Vad det gäller min uteslutning 2014 finns det INGET som
reglerar er hantering av detta, utan jag gjorde som ni nämnde.
Samma sak gäller här, ni ökar nu tiden från 14 dagar till 4v.
För att slippa möta mig på årsmötet.
Alla har alltid rätt att överklaga till en högre instans,
nämligen årsmötet. Styrelsen är lägsta instans, ni hanterar era stadgar som ni vill.
Vårt förra meddelande skickades ut till alla större
media, kommer göra desamma med detta om ni inte låter mig närvara på mötet.
Ni helt enkelt i styrelsen inte vet vad jag vill presentera på styrelsemötet.
Och om ni ej vill ge det varje individ har rätt till, kommer be media om att få hålla en
presskonferens
1 dygn innan för att vädja sponsorer Sverige över och förklara,
Redan 2013 års budget ej var korrekt. Och det kommer jag förklara då ett dygn innan.
Vilket ger möjlighet för många sponsorer att närvara vid mötet.
Och så kommer jag se till att det finns folk som för min talan på plats ändå!
Samt att jag kommer överklaga rättsligt, och göra en polisanmälan emot vissa personer.
Om jag ej får komma in och föra min talan.
Jag vet redan nu att denna polisanmälan kommer innebära att minst
2-3 person grips minimum.
Tyvärr så har ni lämnat så slarviga bevis efter er, att jag fått bekräftat vad som
pågått/pågår. Frågan är vill NI att jag ska använda den?
Kommer jag direkt efter min överklagan till er den 15/2-15
Börja skicka ut både ljudlig skrift filer till media samt polis.
Alternativet är att vi diskuterar min uteslutning på
årsmötet och Kalmar gruppen fortsätter som tidigare.
Ni har nu gjort mig så pass uppretad på hur ni försöker
Styra, och peta undan pengar för egen vinning.
Ni vet inte heller vad jag vet, därför är ni emot att jag ska få
möjligheten att försvara mig på högsta instans.

Stadgarna saknar tydligt hantering om uteslutning.
Alla som blivit uteslutna ur en förening o.dyl,
KAN och SKA alltid få lyfta det till årsmötet.
Det finns heller inget förenat i stadgarna att du ska överklaga
dubbla uteslutningar. Utan jag överklagade på det första brevet för uteslutning.
Andra brevet, var ert beslut utan någon återkoppling på mina punkter.
Det har ej heller tagit hänsyn till hur jag blivit
behandlad som person, vilket tydligt är förankrat i
stadgarna att man får ej utesluta en person på personliga skäl.
Jag har text från flera personer med ledande roll samt av er i styrelsen där jag kan
styrka att ni baserat uteslutningen
av ogillande av mig som person, samt rädsla för vad som ska komma uppför ekonomiska
brister m.m
Så jag ger er härmed möjligheten att fundera över om ni vill ta och diskutera min
uteslutning och kalmargruppens
o-korrekta pausade på årsmötet. Vilket ni borde se som betydligt lindrigare.
Eller om jag helt enkelt på måndag börjar både
en rättslig / medial process emot er som sitter i styrelsen.
Therese Tang
Toppkroken 6
57292 Oskarshamn
Tel: +46707397413

Då Therese Tang även under 2015 gör negativa påstående om föreningen i pressen samt upprepar
hoten mot föreningen ser inte styrelsen någon anledning att Therese Tang skall beviljas medlemskap
i föreningen.

