
Reservation 
 
Undertecknad, Per Bollmark, reserverar sig mot det förhastade beslutet om nya stadgar vid 
medlemsmötet den 22 november 2007. 
 
Nya stadgar fordras för att FSG ska kunna gå ur Svenska Folkdansringen. Jag är i och för sig 
emot att folkdanslaget lämnar folkdansens riksorganisation men finner mig i majoritetens 
önskan. 
 
Men om nu folkdanslaget avser att gå ur ska det inte göras halvdant. Jag försökte för 
medlemsmötet lägga fram ett förslag till stadgar som bl a innebär en genomtänkt 
ändamålsparagraf och ett stort antal övriga förbättringar, förtydliganden och förenklingar. 
Likaså är det en märklig konstruktion med två stadgar för det som egentligen är en förening. 
FSG och KF är ju formellt två föreningar med delvis samanfallande stadgar. 
 
Konstruktionen tillkom för att förhindra att Slåttringe skulle tillfalla Folkdansdistriktet vid en 
ev nedläggning av FSG. Nedläggning av KF som separat förening som skulle t ex innebära att 
medlemmarna gavs en chans att förstå FSGs budget och bokslut. 
 
Att slopa KF är inte särskilt komplicerat. Enligt skattemyndigheterna fordras dels ett 
överlåtelseavtal dels FSGs stadgar (dvs KFs) före och efter slopandet av KF. År 2008 då FSG 
och KF ska inlämna deklarationer var och en för sig skulle då FSG behöva deklarera endast 
för FSG. 
 
Ett förslag från mig vid medlemsmötet var att medlemmarna skulle ges tillfälle att tänka 
igenom olika alternativ och att ett extra medlemsmöte skulle inkallas i god tid före det slutliga 
stadgebeslutet vid vårens årsmöte. Till det förslaget togs ingen hänsyn utan styrelsens 
stadgeförslag klubbades igenom utan egentlig diskussion. Styrelsens stadgeförslag lades på 
bordet vid mötet – mitt stadgeförslag fanns det inte ens tid att dela ut. 
 
Så viktiga frågor som budget, stadgeändringar och en utlandsresa behandlades nödtorftigt på 
mötets sista kvart genom att ligga sist på dagordningen. Mötestiden i övrigt gick åt till 
formalia såsom rapporter mm. 
 
Mitt stadgeförslag hade t ex inneburit att vi vid ett extra medlemsmöte i januari-februari-08 
hade kunnat anta en reviderad budget för 2008 som hade besparat medlemmarna avgift till 
riks och distrikt. Pengar som istället delvis kunde räcka till höjd FSG-avgift vilket behövs. 
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