
Min mening om denne debatten som foregår på Facebook: Det er mye misnøye blant folket, og jeg 

er også misfornøyd med mye av det som foregår.  

Jeg mener myndighetene bør stille krav til alle foreningene som får støtte.  

Om du er medlem i en forening så må det være åpenhet. De som blitt innsatt i styreordningene, må 

informere folket om alt som angår gruppen. Alt som blir vedtatt, må sendes skriftlig til de som ikke 

møter opp på samlingene. Foreningene må kunne gi innblikk i det årlige regnskapet, hva som har 

gått ut, det være seg honorarer eller lønninger. Budsjettet må bli fremlagt, gjennomgått så alle kan 

se hva som skal prioriteres for det nye året! Dette er styrearbeid, som foreningene er forpliktet til å 

gjennomføre ovenfor medlemmene. 

Det er derfor misnøyen oppstår, når de ikke kan se hva som blir gjort, eller hva som skal gjøres. Det 

er flere styrer eller foreninger for å bruke et annet navn, er det noe samarbeid mellom dem? Hvorfor 

må det være så mange foreninger? Det må være full åpenhet! Mange er ikke enig i det arbeidet som 

er utført, da må foreningene lytte til folket. Det er bedre å legge ned, eller slå sammen til én 

forening, det gir pengebesparelse på millioner av det som går til lønninger, og til prosjekter som de 

fleste ikke vil ha. 

Avkastningene av fondet må komme folket til gode, ikke bare til prosjekter som, musikk og 

tradisjoner innen noe som ikke er relevant i dagens samfunn. Vi lever i 2016 nå, vi må legge det 

gamle bak oss. Den norske stat har gitt et fond til oppreisning for det vi som folkegruppe har vært 

igjennom, Myndigheter og kongehuset har beklaget. Hva mer kan de gjøre?  

Synes at den årlige avkastningen fra fondet kan gis til alle registrerte av folket, som en bonus så 

lenge de lever, dette kan la seg gjennomføre, tror vi alle er registrert hos myndighetene. Dette er 

min mening, om denne saken. 


