MOTION
att MSV utreder fördelar/nackdelar med att vi blir officiell badplats
BAKGRUND
Inom MSV råder inställningen, att den bästa organisationsformen är ekonomisk förening, och att
all mark, stränder och vatten förblir föreningens enskilda egendom. Det har funnits ett uttalat
intresse mot att klassas som officiellt EU-bad.
Denna organisationsform förutsätter mer eller mindre, att all mark, strand o vatten, efterhålls
genom frivilliga insatser, volontärer. Intresserade medlemmar turas under några veckor om att
organisera frågor som rör renhållning och parkering. Från Kommunen får vi visst bidrag och
feriearbetare. Intäkter att efterhålla mark, strand o vatten kommer uteslutande från
parkeringen, och ifall dessa intäkter inte räcker till kan Styrelsen godkänna medlemsavgifter.
Ett problem är, att ingen riktigt har ansvar för markerna under dessa hektiska sommarmånader,
inte heller tiden där emellan. Ett ytterligare problem är att Allemansrätten råder, och att det i
princip är tillåtet att tälta och elda efter förstånd. Vi har heller inte allmän rätt att sätta upp
skyltar som förbjuder detta. Det finns inget telefonnummer att ringa till en ansvarig
tillsynsperson i händelse av sjukdom, eld eller kanske särskild händelse. Eventuella problem,
under sommaren bl.a. med tältning, eldning, ridning, fulla sopcontainers och vårdslös parkering,
hanteras i skymundan av tillgänglig ”personal”.
Jag anser, att det inte räcker att fortsätta driva MSV som enskild mark o med ”frivillighet”. Vi bör
i stället utreda vilka för- och nackdelar det finns med att vara officiell badplats. Bland annat bör
eventuella möjligheter till utvecklings- och driftsbidrag från såväl kommun, stat och EU utredas
och beaktas. Det ger helt andra möjligheter till informativ skyltning och tillsyn. Möjligheter till
andra intäkter bör också utredas, redovisas och diskuteras, eventuellt i mindre grupper inför
Årsmötet.
MOTION:
Jag föreslår, att Årsmötet beslutar att inför säsongen sommaren 2021 utreda och diskutera
möjligheter/fördelar/nackdelar med att vi klassas som bad- och friluftsområde, med väl
organiserad skötsel stor del av året.
Eventuella kostnader o uppgifter för minst en tillsynsperson bör utredas, och möjliga intäkter för
att avlöna en sådan bör undersökas innan sommarsäsongen och ett eventuellt extra
föreningsmöte (se särskild motion).
Frågan, och relaterade frågor, kan utredas och diskuteras av intresserade medlemmar i
diskussionsgrupper. För- o nackdelar redovisas sedan, och ger underlag för välgrundade beslut
på Årsmötet och kommande föreningsmöten.
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STYRELSENS SVAR
MSV bildades 1998 som en ekonomisk förening. Avsikten var att kunna råda över utvecklingen i
området under en överskådlig framtid och förhindra exploatering.
Föreningens fasta egendomar får inte avyttras utan beslut därom på två (2) på varandra följande
stämmor med 2/3 majoritet av de röstberättigade.
Att det skulle ha funnits ett uttalat intresse från föreningens medlemmar att klassa våra stränder
som officiellt EU-bad är inget som styrelsen har blivit varse. Däremot så har intresset funnits från
kommunen, som tidigare har kallat stränderna för "våra stränder".
Kommunen ville ålägga föreningen att 3 gånger per säsong på föreningens egen bekostnad ta
vattenprover.
Kommunen lämnar inga bidrag och bistår heller inte med feriearbetare.
Att ombilda föreningens mark till officiell badplats och friluftsområde strider mot nuvarande stadgar
och skulle även kräva en ombildning av bolagsform.
Föreningen bildades inte för att bedriva kommersiell verksamhet.
Att anställa en "tillsyningsman" skulle kräva en betydligt höjd årsavgift (vilken idag är noll).
Vår nuvarande organisation med olika grupper där medlemmar deltar i skötseln av vår mark
har haft som syfte att öka intresset för marken. Ska området skötas av anställd personal så finns
risken att det genuina intresset svalnar.
Styrelsens förslag till svar på motionen
Att motionen avslås

