Verksamhetsberättelse för Brännöföreningen 2012
Verksamhetsberättelsen är indelad i Medlemsantal 2012,
Aktiviteter och underhåll, Hemsida och Brännöbladet, Möten och
Organisation

Medlemsantal 2012
Antal medlemmar under 2012 var 615st. En ökning med ca 65st.

Aktiviteter och underhåll
Nedan kan ni läsa om aktiviteter och underhåll som vi haft i Brännöföreningens regi under
året 2012.

Brännögården
Brännögården har varit mycket uthyrd även detta år.
Den har nyttjats av Pensionärsföreningen, Vägföreningen, Brännöföreningens styrelse m.fl.
Den har använts som café, bl.a. vid konstvandringen.
Ungdomarna har använt gården för att träffas, lana, se på film och på fredagar som
ungdomsgård.
Lokalen har hyrts ut till fester och används vid årsmöten till öns föreningar.
Städningen sköttes i början av Indra Åkerblom, men nu är Ann-Marie Kristensson ansvarig.

Aktivitetshuset
Aktivitetshuset var väldigt utnyttjad till olika typer av idrott såsom gympa, basket, innebandy,
yoga, roddträning, m.m.

Badplatser
På vårens arbetsdag var vi ca 35st som deltog. Det arbetades och vi grillade korv och fikade.
Som vanligt var det massvis med tång som krattades upp och badstegar som hittade sin plats.
Flaggstången hade blåst sönder under vinter och byttes ut. En ny badstege köptes in till
familjeholmen och en annan svetsades ihop.
I Vassdal och Gröna vik var det också arbetsdag inför säsongen, närboende tog hand om
arbetet. Stort tack till er.

Midsommar i Gröna vik
Midsommarfirandet blev väldigt lyckat och Brännöföreningen fick in en hel del pengar på
kioskförsäljning, chokladhjul, fiskdamm, korvförsäljning, lotterier mm. Bössan med frivillig
entré var en succé. Många kom på förmiddagen för att hjälpa till att klä och resa
midsommarstången. Brännöpojkarna spelade till dans o lekar. Tack till alla frivilliga insatser.

Sommarungdomarna
Sommarungdomarna har under sommarlovsveckorna klippt gräs, tömt sopor, målat skjulen
och gjort allmänt underhåll för våra badgäster i Ramsdal, Vassdal och Gröna vik.
Vi tackar alla för ett bra arbete i år igen.

Simskolan i Ramsdal
Årets simskolelärare var Alice Nordmark och Jakob Schubert. Antal simskoleelever var runt
40st. Något färre än förra året.

Danserna på Brännö brygga 2012
Vi hade 7st danser. År efter år ställer alla dessa brännöbor upp som funktionärer och håller i
danserna, pigga och glada. Ni skramlar med bössan till den frivilliga entrén, säljer korv och
lottringar, gör korgar till lotterierna mm. Ni är alla fantastiska ambassadörer för vår ö och utan
er insats blir det inga danser. Stort varmt tack!

Kiosken i Husvik
Det tecknades avtal med Kristin och Patrik för kiosken även i år. Många besökare avnjöt
under sommaren ekologisk glass och en espresso på Kafé Husviks lilla altan. Många öbor
hittade dit men även långväga gäster från bl.a. Italien, Tyskland, Ryssland och Japan.

BrännöGille
Lördag den 19 maj gick denna stora skatefestival av stapeln. Drygt 200 kom för att tävla och
heja på. Därefter blev det många sköna rytmer på dansbanan från olika band och artister.

Fotbollsskolan
16-18 juli gick årets fotbollsskola av stapeln och som vanligt deltog en stor skara entusiastiska
barn mellan 7 och 13 år gamla. Ca 15 ledare deltog utan ersättning och höll i inskrivning,
sjukvård, utfodring, teknikträning, matcher och tävlingar. För en mindre avgift fick barnen
även detta år en t-shirt som alla spelade i och som de stolt kunde bära hem som ett minne för
årets kämpainsats.

Fotbollscuperna
Lillen cup
Här deltog fyra lag och efter en massa jämna matcher stod Mästarnas Mästare som segrare
Hunk Cup
21/7 genomfördes Hunk Cup i strålande solsken. I år var det rekord med 12 lag som deltog.
Efter en dag med hårt spel stod till slut Robbans Pojkar som segrare.

Brännöloppet
Till årets Brännölopp kom 92st för att tävla i något av våra tre lopp. Efter ett längre
strömavbrott på morgonen som satte oss arrangörer på prov blev det en strålande dag.
Stor publik och många glada aktiva ansikten i olika åldrar.

Friidrottsdagar
Under tre dagar i juli ordnade Anders Palmqvist, en av Sveriges främsta friidrottstränare, åter
populära och välbesökta friidrottsdagar för det yngre. Ett 30-tal barn fick prova på och
förbättra sina kunskaper inom olika friidrottsgrenar.

Brännö Marknad
28 juli var det dags för Brännö Marknad som inleddes med hattparad i soligt väder. Den
fortsatte sedan i traditionellt slag med mycket folk och aktiviteter tills den fick att abrupt slut
då ett oväder drog in med blåst och regn.

Stefan Andersson
Söndag den 29 juli kom Stefan Andersson för att uppträda på Brännö Brygga. Det var ca
350st betalande gäster. Det var en lyckad och uppskattad föreställning bland såväl ung som
gammal och det är planerat att han återkommer 2013.

Beachvolleycupen
Lördag den 4/8 blev det beachvolleycup i fint väder. 12st lag deltog och kämpade väl under
hela dagen. Enda missen var att cupen kolliderade med Ö-loppet.

Ö-loppet
Ö-loppet var en nystartad aktivitet, ett lopp där man varierat springer (28km) och simmar
(5km) mellan 12 öar i södra skärgården. Starten gick vid Brännös dansbana och det var
målgång på Donsö under deras årliga hamnfest. Taket var satt till 100st 2-mannalag och blev
snabbt fullt.
Loppet kommer att anordnas under 3 år för att utvärdera intresset. Redan första loppet blev en
succé och inför kommande år har antalet lag utökats till 200st, samt fler lopp.
Brännöföreningen var medarrangör och hyrde ut gympasal och Brännögården.

Kultur
Brännö konstrunda gick av stapeln: 1-2 september, kl.11-17. Detta event uppmärksammade
G-P. Det var 25 konstnärer som ställde ut konst på 9 olika ställen här på ön.
Vädret första dagen var bästa tänkbara. Sol och nästan ingen vind, så det var många, drygt
300st som besökte utställarna denna sköna dag. På Brännögården visades en
samlingsutställning, där även en videoinstallation ingick. Söndagen bjöd inte på något bra
väder, trots detta kom runt 250 st. besökare och gick runt till de olika utställarna.

Reparation och underhåll
I år byggde vi klart vårt nya förråd i Husvik och inredde med hyllor. Förrådet vid dansbanan
har röjts upp. Elen har fått en översyn, ny värmekabel till avloppspumpen och ny infravärme
är på plats. Lite fler lampor skall upp i förråden. Vatten och avlopp skall ses över 2013.
Toaletten vid kiosken har fått nytt lås och dörrstängare, så nu är den i bruk året runt.
I övrigt har det bara varit lite småreparationer efter allmänt slitage.

Ungdomssektionen
Vi startade upp ungdomsverksamhet i Brännögården för ungdomar födda 1997-2000 varannan
fredag mellan 18-22. Vid dessa tillfällen hade vi kioskförsäljning. Ungdomarna kunde lyssna
på musik, se film på bioduken, baka, spela pingis, kort och spel eller bara ”hänga” som
dagens ungdomar gör.
Målsättningen är att ungdomarna själva skall utveckla denna verksamhet med hjälp av oss
vuxna. Vi uppmuntrar dem att komma med önskemål och förslag om vad de vill göra och så
hjälper vi dem att genomföra detta. En föräldragrupp som är intresserad av att engagera sig i
ungdomarna har bildats. Föräldrar från denna grupp närvarar när gården hålls öppen för
ungdomarna.
En undergrupp till Brännöföreningens hemsida på Facebook har skapats som heter
Brännöföreningens Ungdomsverksamhet. På denna sida kan ungdomarna bli medlemmar. Då
nås de av information om vad som är på gång och de kan själva skriva in önskemål, tankar
och idéer. Ett bra sätt att nå ungdomarna, då detta är ett aktivt socialt nätverk för de flesta
ungdomar.

Hemsida och Brännöblad
Brännöföreningen syns nu på fyra officiella sidor!
www.brannoforeningen.se
Brännöföreningens egen hemsida, som kontinuerligt hålls uppdaterad med aktuell
information.
www.facebook.com/Brannoforeningen
Brännöföreningens Facebooksida, som innehåller liknande information som hemsidan.
http://www.facebook.com/Brannoungdom
En grupp för öns ungdomar. I denna grupp får ungdomarna information om vad vi hittar på
för ungdomsaktiviteter på Brännö. Hit kan de skicka in förslag på vad de vill göra.
www.vastsverige.com/sv/goteborgs-sodra-skargard/
Västsvenska Turistrådets nya webbsida som hålls uppdaterade på det som händer i regionen,
delar med sig av tips, erbjudanden, tävlingar samt svarar på frågor. Här hittar du
destinationerna i Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Göteborg. Besök portalerna till
spännande sevärdheter, aktiviteter, evenemang, god matlusta och unika boenden.
Brännöföreningen finner du under destination ”Göteborgs Södra Skärgård” och klicka på
fliken ”aktiviteter”.

Brännöbladet 2012
Brännöbladet, årgång 37, som gavs ut sommaren 2012, var på 64 sidor och hade ett ökat antal
färgsidor. Detta bidrog till att de flesta av våra över 40 annonsörer valde att ha sin annons i
färg, vilket gjorde helhetsintrycket av bladet extra trevligt.
Förutom information om Brännöföreningens sommaraktiviteter fanns även information från
andra föreningar och ett antal artiklar av olika slag, bl.a. om Brännö varvs historia, Ö-loppet
som hade premiär på Brännö, Brännöbor som seglade vindvagn genom Nevadaöknen, Brännö
under Vikingatid, om planer på skjutfält och vindkraft nära Brännö och mycket annat.
Vi tackar alla som bidragit till bladet på olika sätt, med information, berättelser, fotografier
och inte minst alla annonsörer. En eloge också till de trevliga ungdomar som även detta år
hjälpte till med att distribuera bladet till alla hushåll på Brännö.
Redaktör var Karin Colliander och annonsansvarig Conny Skoglund.
Material till nästa upplaga ska vara redaktionen tillhanda senast den 20 april 2013.

Brännöföreningens möten 2012
Endast 17st medlemmar deltog i årsmötet den 24/3. Mötet gav den gamla styrelsen ansvarsfrihet.

Under året har vi haft 9st sammanträden med styrelsen.

Organisation
Styrelsen 2012
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Matts Eriksson, ordförande
Karin Hansson, sekreterare
Karin Colliander, ledamot
Daniel Dohber, ledamot
Gustav H, ledamot
Henrik Åkerblom, ledamot
Patrik Häggmark, ledamot
Paola Näslund, suppleant
Willy Brink, suppleant
Iris-Marie Jones avgick inför årsmötet men fortsatte jobba som kassör under 2012.

Revisorer: Revisorer har varit Barbro Karlund och Käthe Karlsson
Valberedningen. Består av: Conny Skoglund, Jörgen Näslund och Stina Hall Hellqvist
Till slut vill vi tacka alla de medlemmar, sponsorer, funktionärer och boende på Brännö
som bidragit till Brännöföreningens verksamhet.

Slutord.
Vi som suttit i styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar den nya styrelsen lycka till!

