
Föreningsaktiva är konstiga.

Det finns en grupp människor som tycks vara med överallt. De står på torgen och 
häller upp kaffe till alla som vill lyssna på deras kandidat berätta om hur bra den 
skulle jobba för din stad. De är klassmammor och pappor. De ordnar danser, discon 
och konserter. De står samlade vid bensinstationer runtomkring i landet och väntar på 
att få starta mot grannstaden för att stå i kylan och kolla på när deras barn spelar 
kanttefotboll. De är föreningsaktiva.

Alltid när det behövs gratis arbetskraft så är föreningsaktiva de man ringer till. Ibland 
kanske man får en liten slant för att stå och ta emot rockar i garderoben eller då man 
plocka upp varenda ett rosk vid vägen från centrum till Gerby. Den slanten delar man 
sedan på alla juniorer, medlemmar och personer som inte lyft ett finger för att hjälpa 
till men ändå njuter av det som föreningen ordnar. Nå, alla har ju betalat 
medlemsavgift så de har ju nog bidragit på sitt sätt.

När man behöver hjälp och frågar en person som inte är föreningsaktiv så är svaret 
ofta nekande. Att ta på sig något nytt för en person som inte är van vid det är ju en 
enorm omställning. De som redan har inbokat sju möten i veckan borde säga nej, men 
så gör man bara inte. Man vet ju att den andra gör samma för en nästa gång man är i 
strilet.

Att vara en föreningsaktiv människa är tidskrävande och otacksamt. Man ordnar, ofta 
utan någon som helst ersättning, evenemang så att andra får njuta. Den ända orsaken 
jag kan tänka mig att får människor att göra sådant är att den ekonomiska ersättningen 
man borde få ersätts av något annat. Det kan vara styrelsebytes middagar, 
premiärfesten för teatergruppen eller någon annan fest där de som jobbat för en 
förening får samlas, gå igenom året och klappa varandra på ryggen och konstatera att 
de jobbat bra. För att någon annan kommer och klappa dem på ryggen och tackar för 
att de kört ens ungar till hela säsongens borta matcher eller för att de ordnat en 
fantastisk Pampas Nationaldag är inte sannolikt, även om det där lilla ordet tack 
betyder så mycket mer för den som får höra det än den som säger det.

 


