Oktober 2017

Till de det berör

Hej,
Tack för brevet. Härligt att ta del av ert engagemang och driv i saker som upprör
er. Det är en bra egenskap att vilja förändra det man tycker är fel, så givetvis tar vi
i styrelsen era synpunkter på högsta allvar och vill gärna bemöta dem.

Ni skriver:

Vårt svar:
§1 i stadgarna gäller i allra högsta grad fortfarande vilket torde framgå genom att
byaföreningens mål är ett Marieholm för alla, med en levande bykänsla, med bla
aktiviteter och arrangemang för alla byinvånare.
Att ”ta tag i saker” står var och en fritt att göra som invånare i byn. Att driva frågor
gentemot enskilda privata fastighetsägare är inte en prioriterad angelägenhet för
byaföreningen just nu. Varför? För att vi har för få engagerade medlemmar.

Ni skriver:

Vårt svar:
När en styrelse byts ut beror det på att en förenings högst beslutande organ,
årsmötet, har valt fram nya ledamöter att styra föreningen under en viss
mandatperiod. Detta borde inte komma som en nyhet för någon före detta medlem,
då det är medlemmarna som röstat fram styrelsen. Att ni nämner ålder och nya
idéer som dåliga saker känns väldigt konservativt och förlegat.
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Nuvarande styrelseledamöter har alla mycket god insikt i vad byaföreningen
arbetar och står för, lika så lång erfarenhet av föreningsarbete på annat håll.
Förslag till stadgeändringa bifölls på årsmötet i mars, föreningens beslutande
organ.
Ordval som lekstuga och jippo får står för er. När en förening får en styrelse som
försöker återskapa ett förtroende och bygga upp något som länge varit raserat och
infekterat behövs åtgärder som intresserar och är positiva förändringar.
Ni skriver:

Vårt svar:
Att föreningen är öppen för alla med intresse för Marieholm innebär att alla som
har intresse av Marieholm är varmt välkomna som medlemmar. Det går inte att
misstolka, även om man försöker. En förening utgörs av medlemmar.
Vi har tappat medlemmar, det är inget vi försöker dölja. Vi försöker givetvis även
få fler medlemmar. Det ligger i alla föreningars intresse att ha medlemmar, annars
finns det ingen mening med en förening.
Rörande arrangemang och medlemskort: vi har till största del fortfarande
arrangemang och aktiviteter dit alla är välkomna, oavsett medlemskap eller inte.
Men! Som medlem i en förening är det ganska givet att det ska finnas fördelar med
att vara medlem, därför har icke-medlemmar inte samma privilegier.
Åter ganska självklart.
Ni skriver:

Vi svarar:
Så gott som alla arrangemang (Valborg, Midsommar, Marieholmskampen och
Julmarknaden) är öppna för alla, inte bara medlemmar. Årsmöte är, och har alltid
bara varit, till för medlemmar.
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Ett årsmöte är en förenings högst beslutande organ och det består av medlemmar.
Och endast medlemmar har röst/beslutsrätt på ett årsmöte. Givetvis kan då inte
icke-medlemmar delta i årsstämman.
Information sprider vi öppet via vår Facebooksida och vår hemsida.
Beslutet att ta bort protokoll och ersätta med nyhets/informationsbrev beror på 2
saker.
1. Protokoll är i sig ganska intetsägande och för de oinsatta tråkiga att läsa och då
faller informationen ändå bort.
2. Öppna protokoll är en grogrund för konflikter i en förening, och det har ju visat
sig att vi hade rätt på den punkten med tanke på hur många ni är som valt bort
medlemskap.
Byaföreningens styrelse är mer transparant och öppen än den någonsin varit. Vi
förmedlar kontinuerligt vad som är på gång. Dessutom är det revisorernas uppgift
att granska protokoll och räkenskaper inför årsmötet och där avlägga sin slutsats.
Ni skriver:

Vi svarar: Ja det behövs verkligen en informationsansvarig. Av olika anledningar.
Den främste är att några i styrelsen kontinuerligt utsatts för synpunkter,
ifrågasättande, ren och skär elakhet och ibland förföljelse. Vi är rädda om de få
engagerade vi har och tillåter inte att de trakasseras och behandlas respektlöst!
Förutom detta är det att kvalitetssäkra att information går ut, att brev, e-post etc
besvaras eller tas upp till diskussion på möten. Att införa informationsansvarig har
varit ett lyft för föreningen.
Hemsidan, är proffsig och vi lägger upp information på hemsidan så snart vi har
information att lägga upp. ( Som detta brev tex.)
Anslagstavlorna används vid alla större arrangemang, men pga kontinuerligt
sabotage och nerrivna affischer under året så överväger vi att sluta använda
anslagstavlorna.
Ni skriver:

Vi svarar:
Det är tack vare våra oerhört kompetenta, engagerade och duktiga
styrelseledamöter vi håller på att få ordning på ett koncept som verkligen inte
fungerat tidigare. Byaföreningen hade sedan många år tillbaka ett förfärligt dåligt
rykte i byn som skrämt folk och osämjan mellan dåvarande styrelser och andra
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föreningar var inte okänd heller. 2 år är en kort tid att städa upp efter andras
misstag och tillkortakommanden, men vi är på väg att rätta till det.
Ni skriver:

Vi svarar:
Pondus kommer i olika former och vi har medvetet valt bort den auktoritära biten
och istället valt värdighet och respekt i den nya styrelsesammansättningen.
Om medlemmarna anser att verksamheten bör läggas ner, så får det framföras och
beslutas om på årsmötet, det är inte styrelsens beslut.
Vidare så bygger en förenings arbete på engagemang och samarbete. Vilka frågor
som ska drivas och vilka ärenden det ska ageras i avgör inte styrelsen ensam, det är
av oerhörd vikt att det kommer in förslag från medlemmarna.
Och till syvende och sist, det är inte meningen att styrelseledamöterna ska göra allt
själva. Det måste finnas fler eldsjälar som hjälper till. Personer med intresse, tid
och engagemang, samt en human inställning.
Om det råder osäkerhet vad styrelsens uppgift är så kommer det i punktform här:

Styrelsen har till uppgift:
•
•
•
•
•
•

Att planera och leda föreningens angelägenheter.
Att förvalta föreningens tillgångar.
Att tillse att ordentliga räkenskaper förs.
Att ansvara för protokoll och medlemsförteckning.
Att förbereda förenings och årsmötesärenden.
Att ansvara för att fattade beslut blir verkställda.

Ni skriver:

Vi svarar:
Synd att ni inte vill träffas och prata om saker istället för brevväxling. Men vilket
engagemang som lagts ner av er alla! Tänk om den tiden och energin lagts på
något av vikt istället?
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