Styrelsens yttrande över Tommy Hallbergs motion 2012-02-28,
Bakgrund
Styrelsen har under verksamhetsåret – liksom under det föregående verksamhetsåret –
tvingats ta ställning till två frågor där stora motsättningar föreligger: Frågan om servitut till
brygga/-or i Sundet, samt utbyggnaden av föreningens bryggkapacitet, där vi hade ett ärende
uppe i Miljööverdomstolen. För bryggärendet redovisas utförligt i Verksamhetsplanen.
Noteras bör dock att den konflikten grundlades när det extra årsmötets beslut 2009 om två
parallella bryggor vid Sätraäng genom skrivelser till Österåkers kommun och Länsstyrelsen
från motionären närstående kom att försenas genom den juridiska prövning som blev följden.
Servitutsfrågan hänsköts av förra styrelsen till årsmötet 2011, som återremitterade ärendet till
den nyvalda styrelsen. Frågan har beretts under hösten under stora motsättningar. Efter flera
revideringar och kompletteringar av servitutsbilaga A beslutade styrelsen efter votering med 4
röster mot 1 att medge servitut till fyra fastigheter utmed Sundet. Dock har en fastighet inte
accepterat den begränsning till 4 kvm bod som styrelsen erbjudit, ledande till en skarp
konflikt med fastighetsägarna som nu är föremål för juridisk prövning. Även handläggningen
av denna konflikt har lett till motsättningar inom styrelsen.
Motionärens kritik mot styrelsens arbetsformer måste ses mot ovanstående bakgrund. De
justerade protokoll motionären haft avvikande åsikt om har noterats i efterföljande protokoll
eller i form av reservationer som bilagor.
Framtid
1/ Framtagande av arbetsordning.
Styrelsens ansvar, befogenheter och arbetsformer styrs av föreningens stadgar beslutade vid
två på varandra följande årsmöten, samt av i Sverige sedan länge etablerad föreningstradition.
Inom sig utser styrelsen olika befattningshavare allt efter behov och den enskilde ledamotens
åtagande.
Att i en övergripande arbetsordning låsa en roll-/ansvarsfördelning utöver vad som stadgarna
anger, skulle bara skapa oflexibilitet.
2/ Framtagande av roll-/befattningsbeskrivning.
Se ovan. Enskild ledamot har av etablerad tradition frihet att inom sitt ansvarsområde och
tilldelad budget och verksamhetsplan utföra sina uppgifter. Vid tveksamhet hänskjuts frågan
till styrelsen som alltid har det övergripande ansvaret och kan omfördela resurser inom
budget.
3/ Framtagande av MVF:s värdegrund.
Att en gång för alla i demokratisk ordning utarbeta och fastställa en värdegrund speglar den
tidsanda och politiska strömningar som gäller för tillfället, med åtföljande ställningstaganden
till bl.a. privat äganderätt kontra allmänintresset. Eftersom tidsandan varierar skulle då
värdegrunden behöva revideras med vissa intervall.
Föreningens övergripande styrning utgörs förutom av stadgans ändamålsparagraf även av det
ursprungliga gåvobrevet från Margretelunds Slott då marken donerades till den nybildade
villaägareföreningen., samt av de köpeavtal med slottet som de avstyckade fastigheterna
erhöll med i vissa fall inskrivna rättigheter, och som villaägareföreningen i gåvobrevet ålades
att respektera för framtiden. Därutöver finns ett antal servitut till förmån för olika fastigheter,
inte minst det från 1966-11-01 till förmån för alla då lagfarna fastigheter.
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Det ankommer på årsmötet som högsta organ att genom beslut om budget, verksamhetsplan med propositioner och ställningstagande till enskilda motioner forma
föreningens inriktning.
4/ Val till styrelsen.
Att alla MVF:s delområden bör vara representerade i styrelsen är sedan länge en strävan för
valberedningen. Att endast de som ”försvurit sig till den rätta läran” skall kunna föreslås till
styrelsen begränsar valberedningens handlingsfrihet. Hur utvärderas dessutom det?
Yrkande
Styrelsen föreslår årsmötet att avvisa motionärens yrkanden och förklara motionen besvarad
med vad som ovan anförts.

