Mistillid fra KFO og ÅFO til FOLAs bestyrelse:
”KFO og ÅFO sender hermed sin mistillid til bestyrelsen. Der har været så meget uro i foreningen, at
vi mener, at der på den kommende generalforsamling er et behov for at sikre, at den kommende
valgte bestyrelse har et flertal bag sig i organisationen. Dette vil give organisationen en mulighed
for at pege på, hvor den ser fremtiden for FOLA”
KFO og ÅFOs bestyrelser
Kommentar fra FOLAs bestyrelse:
To af FOLAs organisationer, Københavns Forældreorganisation (KFO) og Århus
Forældreorganisation (ÅFO) har udtrykt mistillid til FOLAs bestyrelse med begrundelsen, at der har
være uro i foreningen.
Mistilliden behandler vi på den kommende generalforsamling.
En samlet bestyrelse for FOLA udtaler:
”Der har ikke været uro i FOLAs bestyrelse. Vi har siden sidste generalforsamling, hvor KFO og ÅFO
ikke fik godtaget deres forslag til vedtægtsændringer, oplevet et pres på FOLAs bestyrelse som vi
har opfattet som helt urimeligt. Vi har ihærdigt forsøgt dialog, men er blevet afvist af en
kompromisløs tilgang til at forme fremtidens FOLA.
Det vedvarende pres fra KFO og ÅFO har været den primære årsag til at flere
bestyrelsesmedlemmer har trukket sig. I FOLAs bestyrelse har vi brugt alt for mange kræfter på
konflikten. Kræfter som vi i stedet kunne have brugt på, at forbedre vilkårene for børn og
børnefamilier.
På baggrund af konflikten har samtlige bestyrelsesmedlemmer imidlertid valgt at sætte deres
mandat til rådighed på generalforsamlingen. Vi håber det også for fremtiden vil være et FOLA som
dækker både land og by – med hver deres forskellige udfordringer og den mangfoldighed de
afspejler. Vi håber ligeså, at det bliver et FOLA hvor, der er plads til de personlige medlemmer og
uformelle grupper på de sociale medier, som er fremtidens organisationsformer.
Uanset udfaldet af generalforsamlingen ønsker vi FOLAs fremtidige bestyrelse held og lykke på den
videre vej frem”
Med venlig hilsen
FOLAs bestyrelse

