ARGUMENT MOT EN DELNING - INFÖR ÅRSMÖTE UDI 190331
Följande argument är skrivna av en grupp medlemmar som opponerar sig mot förslaget om
en delning av föreningen. Personerna vill lyfta alternativa åsikter i frågan innan årsmötet.
Argument mot en delning är följande:
➢ Vi tycker inte det finns anledning till att dela föreningen. En delning skulle medföra en
utökad splittring mellan olika grupper, där vi tror att lösningen är att vi istället kommer
närmare varandra.
➢ Vi anser inte att allt som går att göra för att lösa eventuella konflikter inom nuvarande
förening är gjorda. Vi tror att en ökad öppenhet och samtal mellan olika parter
kommer visa att vi alla vill en och samma sak – att njuta av den glädje som dans och
samvaro ger.
➢ Vi vet att det idag finns aktiva barn och ungdomsledare som gärna vill fortsätta vara
barn- och ungdomsledare inom ramen för UDIs verksamhet. Vi vet också att det finns
erfarna och utbildade barn- och ungdomsledare som idag inte är aktiva, men som
gärna kan tänka sig att bli aktiva igen om fler barn- och ungdomsledare skulle
behövas.
➢ Vi vill inte förlora barn och ungdomsverksamheten till en annan förening. Vi tror att
blomstrande barn och ungdomsverksamhet är en av hörnstenarna i en förening, och
därför skulle vi även efter en eventuell delning vilja ha barn och ungdomsverksamhet
på UDI. Vid en eventuell delning kommer vi möta konkurrerande verksamhet från den
nya föreningen, och då vi har erfarenhet att det varit svårt att fylla barn och
ungdomskurser de senaste åren anser vi att konkurrerande verksamhet enbart skulle
skada UDI. Om det ändå visar sig att några tidigare medlemmar i UDI väljer att starta
en egen förening så är det fritt att göra så, men vi tror inte att det är till föreningens
nytta att vi genomgår en delning.
➢ Vi tror inte en delning gagnar de övriga medlemmarna i UDI. Vid en delning kommer
delar av föreningens tillgångar tillfalla den nya föreningen utan att UDI får någon
vinning av detta. Vår upplevelse är att UDI bara förlorar – verksamhet, aktiva, ledare,
och tillgångar. UDI har också ett ekonomiskt ansvar i form av kontrakt på våra
lokaler, som eventuellt kan medföra en ekonomisk risk.
➢ Vi tror på UDI! På att vi tillsammans ska kunna fortsätta utvecklas, både inom
socialdans, kursverksamhet, barn och ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet och
elitsatsning. Vi tror att vi blir starkare tillsammans – ju fler vi är som jobbar mot ett
gemensamt mål där dansglädjen är vårt gemensamma hjärta och ledorden är
respekt, inklusion och gemenskap – inte separation.

