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----- Original Message -----  
From: Bernt Eklund  
To: Andreas Nilsson  
Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se ; anki.akerbjork@folkpartiet.se ; Mathias Sundin  
Sent: Wednesday, March 19, 2014 6:27 PM 
Subject: Fw: Ansökan om medlemskap: Bernt Eklund! PÅMINNELSE!!! 

 

Hej! 

Väntar på svar på mina frågor! 

mvh /Bernte 

  
----- Original Message -----  
From: Bernt Eklund  
To: Andreas Nilsson  
Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se ; anki.akerbjork@folkpartiet.se ; Mathias Sundin  
Sent: Monday, January 20, 2014 8:24 PM 
Subject: Re: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 

 

Hej! 

Jag har inte begått någon brottslig handling! Det är förtal om du säger så! 

Jag hade inget uppsåt o det var självklart för min advokat att det skulle läggas ner! 

Han trodde att de skulle vänta till efter valet o så blev det! 

Däremot så fick jag pga min sjukdomshistoria, två veckors fängelse på sluten 

psykiatrisk avdelning! Jag har fått ett mycket hårt straff trots att målet blev nedlagt! 

Har ni egna lagar o regler inom FP? Har ni egen domstol? 

mvh /Bernte 
----- Original Message -----  
From: Andreas Nilsson  
To: Bernt Eklund  
Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se ; anki.akerbjork@folkpartiet.se ; Mathias Sundin  
Sent: Monday, January 20, 2014 9:11 AM 
Subject: RE: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 

 
Hej Bernt! 
Du har begått brottslig handling riktad mot vår förening. Det är skäl nog och nu önskar vi inte diskutera detta vidare. 
Mvh 
Andreas 
From: Bernt Eklund [mailto:Bernt.Eklund@telia.com]  

Sent: den 20 januari 2014 08:11 
To: Andreas Nilsson 

Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se; anki.akerbjork@folkpartiet.se; Mathias Sundin 
Subject: Re: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 

Importance: High 
Hej! 

Ni följer direktiven från riksorganisationen! Jag har inte tillgång till direktiven men jag 

skulle vilja veta vilka SKÄL ni använt för att neka mig medlemskap! 

Tills vidare vägrar jag acceptera ert beslut! Ni måste motivera bättre! 

VEM o HUR har man tagit BESLUT om att neka? 

Jag KRÄVER svar på mina frågor! Demokratin är viktigt o den kräver ett svar! 

mvh/Bernt Eklund 
----- Original Message -----  
From: Andreas Nilsson  
To: Bernt Eklund  
Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se ; anki.akerbjork@folkpartiet.se  
Sent: Friday, January 10, 2014 12:11 PM 
Subject: Re: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 
Bernt, 
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vi följer direktiv från riksorganisationen.  

 

Skickat från min iPhone 

 

10 jan 2014 kl. 10:20 skrev "Bernt Eklund" <Bernt.Eklund@telia.com>: 

Hej! 

VEM o HUR har ni kommit fram till BESLUT om att jag inte är välkommen som medlem? 

Jag är mycket intresserad av att få veta! 

mvh /Bernte 
----- Original Message -----  
From: Andreas Nilsson  
To: Bernt Eklund  
Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se ; anki.akerbjork@folkpartiet.se  
Sent: Friday, January 03, 2014 2:10 PM 
Subject: SV: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 
Hej!  
Jag tror säkert att du i många avseenden delar liberala åsikter. Bifogat nedan är dock ett mail från 16 augusti 2010 

där du lovar bränna ner valstugor. Det är inte förenligt med vår värdegrund. Håller du inte också med om det? 
mvh 
Andreas 
" 
---------- Forwarded message ---------- 

From: Bernt Eklund <Bernt.Eklund@telia.com> 

Date: 2010/8/16 

Subject: Bevakning av valstugor 

To: Karin Jonsson <karin.jonsson@norrkoping.se>, Margaretha Ericsson <margaretha.ericsson@norrkoping.se>, 

Fredrik Bergkvist <fredrik.bergqvist@norrkoping.se>, Mathias Sundin <mathias.sundin@gmail.com>, JR 

<jorgen.rundgren@moderat.se>, Stefan Arrelid <stefan.arrelid@norrkoping.se>, Lars Stjernkvist 

<lasse.stjernkvist@firstnet.nu>, Kerstin Hildebrand <kerstin.hildebrand@norrkoping.se>, Eva Andersson 

<eva.andersson@norrkoping.se>, Mattias Ottosson <mattias.ottosson@norrkoping.se> 

Cc: BE <berit.engstrom@lio.se>, MW <markus.wiechel@sverigedemokraterna.se> 

 

 

Hej! 
Jag föreslår att ni fixar en dygnet runt bevakning av valstugorna. 
Om SDs stuga brinner ner så kommer jag personligen att bränna ner de 
andra stugorna i följande ordning. 
1. (s) 
2. (vpk) 
3. (mp) 
4. (m) 
5. (kd) (fp) (c) 
 
Jag kommer att ta dem i den takt jag orkar med!!! 
Detta är ett löfte och inte ett hot! 
Bernt L Eklund 
psykiskt sjuk 
och demokratisk aktivist 
PS! 
Mitt förslag är att ni etablerade partier fixar en patrullering av samtliga valstugor. 
Det finns väl arbetslösa som vill arbeta och då minskar ju arbetslösheten temporärt. 
Pengar går väl att lösa genom arbetsförmedlingen som en arbetsmarknadsåtgärd 
och genom kommunen. Kan kommunen slösa bort 300 mkr på idrottsparken så är 
dessa pengar en struntsumma i sammanhanget. Det gäller att värna om demokratin!!! 
DS! 
" 

 
Från: Bernt Eklund [Bernt.Eklund@telia.com] 

Skickat: den 3 januari 2014 11:52 
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Till: Andreas Nilsson 
Kopia: mohammad.noori@folkpartiet.se; anki.akerbjork@folkpartiet.se 

Ämne: Re: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 

Vilka åsikter har jag som strider mot Folkpartiet Liberalernas värdegrund? 

mvh /Bernte 

PS! 

Min politiska hemvist är hos Folkpartiet, ett parti som jag började rösta på 1977. 

Jag har under min sjukdom varit med i andra partier eftersom jag tyckte det är 

roligt att diskutera politik. Jag har nu förstått att man skall inte diskutera politik 

inom ett parti för även små avvikelser leder till ovänskap. I MP Nkpg hävdade 

jag att det är viktigt med betyg i skolan o då fick jag hela gruppen emot mig! Jag 

berättade att jag har haft betyg från årskurs 1 o för mig har det varit ett viktig 

motivitation o den skapade självförtroende att studera vidare på gymnasiet! 

När jag var produktionschef o platschef för en elektronikfabrik i Torsby så 

insåg jag att lärandet ute på företaget var det mest effektiva. Att förbättra sin 

effektivitet o kompetens i det dagliga arbetet. Roligt att ni även inom Folkpartiet 

har insett att ett lärlingssystem är bättre än akademisk utbildning för alla! 

BLE! 
----- Original Message -----  
From: Andreas Nilsson  
To: Bernt Eklund  
Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se ; anki.akerbjork@folkpartiet.se  
Sent: Thursday, January 02, 2014 6:18 PM 
Subject: SV: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 
Hej!  
Jag beklagar otydligheten och förtydligar därför detta. I samband med medlemsansökan görs en bakgrundskontroll. I 

denna framkommer att du tidigare haft åsikter och eller agerat emot sådant som är grundläggande i vår värdegrund.  
Detta betyder dock inte att du inte är välkommen att dela med dig av åsikter och diskutera viktiga samhällsfrågor 

med våra förtroendevalda och på så sätt påverka samhällsutvecklingen. 
mvh 
Andreas 

 
Från: Bernt Eklund [Bernt.Eklund@telia.com] 

Skickat: den 2 januari 2014 16:26 

Till: Andreas Nilsson 
Kopia: mohammad.noori@folkpartiet.se; anki.akerbjork@folkpartiet.se 

Ämne: Re: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 

För mig helt obegripligt beslut! 

Hur, vem o varför har ni tagit detta beslut! 

Jag kräver åtminstone en motivering o ett svar! 

mvh  

Bernt Eklund 

liberal politiker 
----- Original Message -----  
From: Andreas Nilsson  
To: Bernt.Eklund@telia.com  
Cc: mohammad.noori@folkpartiet.se ; anki.akerbjork@folkpartiet.se  
Sent: Wednesday, January 01, 2014 8:19 PM 
Subject: VB: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 
Hej Bernt! 
Tack för ditt intresse för Folkpartiet och din medlemsansökan. Tyvärr måste jag meddela dig att din ansökan avslås 
och du nekas därför inträde som medlem i Folkpartiet.  
Kopierade mottagare av detta mail har hand om medlemsregistret och kommer att radera dig ur detta. Återbetalning 

av eventuell inbetald medlemsavgift ombesörjs av Folkpartiet centralt. 
mvh 
Andreas Nilsson 
ordförande Folkpartiet Liberalerna i Norrköping 
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Från: Folkpartiet liberalerna [noreply@folkpartiet.se] 
Skickat: den 1 januari 2014 11:56 

Till: Andreas Nilsson 

Ämne: Ny ansökan om medlemskap: bernt.eklund@telia.com (till lokal avdelnings kontaktperson) 

  

  

 

 

 

Till kontaktperson i lokal avdelning 

 

Hej! 

 

Du har fått in en ny ansökan om medlemskap från 

hemsidan. Ett automatiskt meddelande har gått ut, 

som du ser nedan.  

 

Välkomna personen och tala om vad er lokala 

avdelning kan erbjuda.  

 

Ta kontakt så snart som möjligt, den sökande har fått 

ditt namn och din e-postadress. 

 

Länsförbundet skickar information och 

inbetalningsuppgifter och meddelar dig när den  

sökande har betalat in sin medlemsavgift. 

Namn på den sökande: Bernt Eklund 

Födelseår: 19590417-2037 

Adress: Pinnmog. 33 B 60386 Norrköping 

E-postadress: bernt.eklund@telia.com 

Telefon: 011124492 

 

Kontaktperson på länet: () 

Kontaktperson i lokal avdelning: Andreas Nilsson 

(andreas.nilsson@norstat.se) 

 

SÅ HÄR SER DET AUTOMATISKA MEDDELANDET 

UT: 

Vi tackar för din ansökan om medlemskap i 

Folkpartiet Liberalerna. När du betalat 

medlemsavgiften är du medlem hos oss.  

 

(Bekräftelse av personuppgifter och kontaktuppgifter 

till län och lokal avdelning) 

 

Dina frågor besvarar vi också gärna 

på support@folkpartiet.se eller tel. 08-410 242 02. 

 

Så här kan du bli aktiv i folkpartiet: 

. Bli medlem i Folkpartiet Liberalerna, gå till: 

http://www.folkpartiet.se/medlem 

. Delta i ett politiskt nätverk, gå till: 

www.folkpartiet.se/natverk 

. Prenumerera på pressmeddelanden: 

www.folkpartiet.se/media 

. Prenumerera på Tidningen NU: www.tidningen.nu 

. Bloggar att läsa: www.folkpartiet.se/bloggar 
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Du kan redan nu gå in på http://mitt.folkpartiet.se . 

Ditt användarnamn är din e-postadress, 

bernt.eklund@telia.com, lösenordet skapar du 

genom att klicka på "glömt lösenord". 

 

Där kan du 

.betala din medlemsavgift. 

.ändra i din medlemsprofil. 

.informera dig om olika aktiviteter. 

.prenumerera på flera nyhetsbrev. 

.skänka pengar till valfonden.  
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