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RIKS KRIS Förbundsordförande (christer.karlsson@rikskris.se) 

 
 
Hej Ronny Nordstrand! 
medlemsregistret@kris.a.se 
 
Kopia till Christer Karlsson 
christer.karlsson@kris.a.se 
 
 
Eftersom du Ronny Nordstrand verkar vara en trevlig prick så skall du få information 
som egentligen borde vara sekret. Men eftersom KRIS inte är en myndighet så finns 
ingen lag som skyddar sådan information.  
 
Jag börjar med ett krismöte den 22 december 2005 med styrelsen för KRIS Jönkö-
ping och revisorerna närvarande. I den turbulens som uppstått sedan två av KRIS 
kassörer (Patrik och Tommy) i rask följd efter varandra hoppat av sitt uppdrag, efter-
som de ekonomiska oegentligheterna och den kriminella verksamheten som bedrevs i 
lokalerna nått en nivå som var helt oacceptabel, avgick jag under sittande möte som 
adjungerad sekreterare och medlemsansvarig. Jag begärde samtidigt utträde ur före-
ningen. Med andra ord, att mitt medlemskap med omedelbar verkan skulle upphöra. 
Samma dag skickade jag mitt slutdokument, ett mejl, till KRIS Jönköping med fyra 
bilagor där två stycken utgjordes av det aktuella medlemsregistret för lokalavdel-
ningen. Jag sparade mejlet för säkerhets skull. 
 
Jag har sedan dess inte satt min fot i KRIS lokaler. Jag blev därför både förvånad, 
uppbragd och förbannad när jag den 17 september fick en kallelse till ett "Extra års-
möte i KRIS lokaler den 5 oktober 2008". Jag ringde därför till KRIS och sökte den 
som var medlemsansvarig. Personen som svarade visste inte vem som var ansvarig 
men antog att det var sekreteraren. Han upplyste dessutom att varken ordföranden 
eller sekreteraren var i lokalen, men att de var på väg. 
 
Efter att har ringt ytterligare tre gånger med en halvtimme emellan fick jag tag i ord-
föranden. Jag informerade denne om att jag inte var medlem och ville att han rade-



rade mig från medlemsregistret. Han vägrade och hänvisade till Stockholm. Jag blev 
förbannad vilket resulterade i att KRIS ordförande slängde på luren. Jag ringde då till 
Christer Karlsson som inte svarade. Jag talade då in ett meddelande i hans telefon-
svarare om att han skulle fixa så att jag togs bort. 
 

 
 
Efter att ha sökt på KRIS hemsida fick jag tag på dig Ronny. Vi hade ett samtal som 
resulterade i att du raderade mig ur KRIS stora riksregister. Jag bad dig ringa till 
KRIS Jönköping och se till att jag togs bort ur lokalavdelningens eget register. Du 
menade att det var bättre att skicka ett mejl, vilket jag godtog. Efter vårt samtal fick 
jag kalla fötter eftersom min adress i registret var mitt personnummer och skatte-
myndigheten i Linköping (skyddad identitet). Därför åkte jag ner till KRIS för att så 
snabbt som möjligt få bekräftat att mitt medlemskap upphört eller om så inte var 
fallet, få den lokale ordföranden att radera mig som medlem. 
 
Väl i lokalen möttes jag av en storvuxen ordförande vars uppsyn inte ingav någon 
känsla av förtroende eller ens vanligt folkvett. När jag presenterat mig och än en gång 
krävde att han raderade mig ur registret svarade han som en papegoja att "Det får du 
ta med Stockholm". Jag blev naturligtvis förbannad och krävde att bli borttagen efter-
som mitt personnummer och Skatteverket var min adress. Mitt personnummer är 
min ägodel och ingenting som skall ligga och skvalpa på KRIS. Den storvuxen ordfö-
rande som vägde åtminstone 30 kilo mer än jag hotade då att kasta ut mig från KRIS-
lokalen. 
 
Nu har jag ju aldrig varit speciellt rädd av mig och stryk har jag tålt rätt bra, sedan 
sedan jag var liten, vilket säkert är förklaringen till att jag frågade: Kasta ut mig med 
våld? Du menar att du först vägrar att radera mig ur ert register och hotar att kasta ut 
mig med våld om jag vägrar gå härifrån innan jag blivit raderad? (tablå) Troligtvis 
blev den storvuxen ordförande en aning osäker på sin egen logik och hotade i stället 
att tillkalla polis. Jag tillstyrkte omedelbart förslaget om polisingripande. 
 
Under tiden som den storvuxen ordförande ringde till polisen stod jag helt passivt 
och väntade i den stora hallen utanför hans kontor. När jag var säker på att polisen 
skulle komma gick jag ut till min bil som stod parkerad utanför KRIS entrédörr och 
rökte ett par cigaretter. Efter att ha väntat en halvtimme utanför lokalen gick Jag in i 
Gökboet eftersom jag borde vara där när polisen kom. Ordförande informerade mig 



då att han ringt till dig Ronny och till dig Christer Karlsson och att ni båda föreslagit 
att jag skulle kastas ut. 
 
Naturligtvis blev jag en aning förvånad över ett sådant påstående om att Ni båda 
skulle ha föreslagit en så drastisk åtgärd mot en medlem vars enda krav var att bli 
borttagen ur KRIS register eftersom han redan för flera år sedan sagt upp sitt med-
lemskap och inte ville finnas kvar som medlem i KRIS register. Jag bad därför den 
storvuxen ordförande att ringa till dig Ronny för att få påståendet bekräftat. Just som 
stolpskottet till ordförande skulle ringa till dig kom polisen. 
 
Jag vill här inflika en mening från ett intyg som Hans Hyllander, före detta poliskommis-
sarie och chef för Norrmalmspolisen i Stockholm, skrev efter att vi avslutade vårt treåriga 
samarbete som varat från den 1 juli 1995 till 30 november 1998. "Max Hobstig är helt 
orädd och har en förmåga att tag i problem som andra av bekvämlighet eller 
rädsla helst undviker." Källa: http://gretteheim.wordpress.com/cv/ 
 
En förening kan aldrig med lagen som grund förvägra en medlem utträde ur före-
ningen. Att dessutom hota med att kasta ut en medlem som vill lämna föreningen är 
mycket illa. Om det dessutom är så att du Ronny och Christer Karlsson rekommende-
rat detta våld är det inte bara illa utan rent förfärligt. Det är därför min förhoppning 
att det storvuxna stolpskottet till ordförande missuppfattat er båda. 
 
För att till sist återgå till polisen, som efter en telefonanmälan anlänt till KRIS, så är 
det inte mycket att orda om, eftersom poliserna väldigt snabbt hade full koll på läget 
och därför ansåg att mitt medlemskap skulle upphöra eftersom jag begärde det. En 
människas personnummer skall inte ligga och skvalpa i en förening som KRIS utan 
lov av dess ägare. När polismännen efter en stund bekräftade att mitt medlemskap 
upphört tog vi i hand och önskade varandra en bra dag. 
 
Jag förväntar mig inget svar från någon av er, önskvärt vore dock att ni dementerade 
rekommendationen till våldsingripandet jag nämnt ovan! 
 
mvh Max Hobstig 
den 19 september 2008 
 
 
 


