Så ödelägger man en förening.
1. Utebli och delta aldrig i föreningens möten.
2. Om du ändå kommer, se då till att du kommer försent.
Klättra över alla som redan tagit sina platser och sätt dig längst bak, helst i en
hörna även om det finns lediga platser längst fram.
3. Vänd bort ansiktet eller titta ner i golvet och mumla något ohörbart ibland för att
visa dig viktig.
4. På föreningens möten får du inte glömma att klaga och framlägga fel som andra
gjort. Klaga helst på flera personer samtidigt för att visa att alla har gjort något fel.
5. Låt dig aldrig väljas till något, då det är mycket lättare att kritisera. Om nu ingen
skulle föreslå dig som representant, så bli bara förnärmad och sur.
6. Rösta alltid emot styrelsens förslag oavsett om det är ett bra eller dåligt förslag.
Lämna aldrig styrelsen ansvarsfrihet även om allting sköts exemplarisk.
7. Frågar någon efter din mening, så säg bara att du inte vet just nu. När mötet är slut
kan du då tala om för alla hur det egentligen skulle ha gjorts.
8. Engagera dig inte i föreningen. Finns det andra medlemmar som inte är rädda för
att ta ett tag, så skall du vara den förste som är nöjd för att slippa.
9. Vänta så länge som möjligt med att betala medlemsavgiften, vänta på minst en
påminnelse, kanske också ett inkassokrav – eller strunta i det helt.
10. Om du deltar i en röstning så rösta på något, gärna något som någon annan talat
om för dig att rösta på. Ha ingen egen mening eller åsikt och gör inget annat.
Om dessa 10 råd följes och föreningen trots allt är levnadskraftig, kan du
rakryggad och med gott samvete säga att – jag är i alla fall ingen del i det.
Källa okänd. Översatt från en dansk förening, men passar precis lika bra i Sverige

