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Hej Anna B och övriga som läser denna redogörelse.
Här redogör jag Bo E. för vad som hände strax innan och till och med 13/7 på SFAB:s
Kontor på Brårud.
6-7/7
Kallase Via telefon av PH.
Perra H: hemlig överläggning angående mitt anställningsavtal, säg inget till någon,
jag föreslår 3 års uppsägning enligt ett förslag som finns på kontoret.
Kan du komma och skriva på så fort som möjligt?
Re: Bo E: Det låter väldigt länge tycker jag och jag är tveksam till detta.
13/7
På Kontoret i VD Perra Hermanssons rum:
Närvarande Anette S, Henrik L, Perra H, Per V.
Här är kontraktet, skriv under här.
Re: BE, är det här mötet rätt sammankallat?
Re: HL, , det är ett akut ärende och vi behöver får arbetsro här på kontoret.
Re: Jag BE sittande i besöksstolen hos VD PH. NEJ NEJ detta kan jag inte skriva under ni får
notera min protest. Det gör vi svarade kollektivet.
RE: BE skulle jag skriva på detta avtal blir jag offentligt hängd och det vägrar jag.
Övriga skrev på avtalet och jag vägrade att skriva under och så avslutades mötet med prat
om hur och varför etc.

Om mötets genomförande
Till det här mötet har det inte sänts ut någon skriftlig formell kallelse i skälig tid som man
kan ta ställning till eller rådfråga i sin partigrupp eller med annan kunnig person. PH har
endast muntlig kallat mej till mötet angående sitt anställningsavtal och dessutom påpekat
att jag inte ska rådgöra med någon..
Mötets öppnande och godkännande, genomförande eller stängning har inte skett enligt
praxis eller formalia.
Inga justerare eller protokollförare har valts demokratiskt på mötet ej heller har någon
möjlighet för reservation eller protest har givits.
Ingen kopia av protokollet från den 13/7 har sänts ut före den 13/9 till mig Bo Eråker eller
admincontroll för SFAB för granskning.
Jag anser att mötet var och är ogiltigt då all praxis och formalia har åsidosatts helt i ett
mycket viktigt EJ brådskande ärende.
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