Till medlemmarna från Valberedningen,

Valberedningen har som vanligt, haft ett tufft jobb med att få er medlemmar att ställa upp till styrelsen.
För att få alla att förstå hur viktigt det är att vi delar på detta ansvar så vill vi berätta historien bakom ETF.
Det började för över 50 år sedan då de första tomtägarna började bygga sina sommarstugor, under slutet av 50talet-början av 60-talet.
På den tiden hade man inte 5–7 veckors semester och många mammor var hemmafruar – vilket i sig var härligt för
ungarna för då fick de vara på landet hela sommaren
. Utan det var frågan om ett par veckor och sedan var det
hårt arbete på helgen för att få allt i ordning.
Samtidigt som det byggdes på stugor och träd fälldes och inte minst stranden gjordes i ordning, bildade man
Ekebylandets tomtägarförening. Detta för att skydda det man gemensamt äger och för att marken inte skulle gå
tillbaka till Munsö Församling – något som kan ske än idag.
Allt detta gjorde man tillsammans och alla förstod vikten av att ha en förening.
Idag skyller man på ” jag har inte tid, jag jobbar i stan, vi har småbarn, vi bygger på huset, jag har ingen kunskap om
att sitta i en styrelse” och så vidare… Vi som har varit med ett tag har hört alla varianter och har själva varit i flera av
dessa situationer med husbygge, småbarn, jobb i stan etc.
MEN, det viktiga är att vi gör detta tillsammans för annars har vi ingen förening och marken återgår till Munsö
Församling. Att vara med i styrelsen innebär inte att man ska vara en klagomur för allehanda frågor, utan för att
arbeta för medlemmarnas bästa.
Det finns en variant där man har en turordning och alla tomtägare är med i tur och ordning – kanske det bästa
alternativet så att alla är med någon gång och får se att det inte är farligt eller särskilt krävande att vara
styrelsemedlem utan faktiskt kul och intressant samt att du får lära känna dina grannar och känna att vi jobbar för en
gemensam sak!
Detta gäller såklart nya som gamla medlemmar – alla behövs! Och du, kom på årsmöten och städdagar – det är kul
att träffas!
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