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Brännöföreningens verksamhetsberättelse 2015 
 

Medlemmar 2015 

Antal medlemmar i Brännöföreningen under år 2015 var 610 stycken. Vi arbetar ständigt 

med att förbättra och uppdatera vårt medlemsregister. En analys visar att vi har stor 

medlemsomsättning. För 2015 landade vi alltså på 610 medlemmar. Av dessa var 427 

medlemmar även år 2014 då vi totalt hade 647 medlemmar. Det betyder att vi tappade 220 

personer mellan 2015 och 2014. Av de 610 medlemmarna var dock 67 personer 

”återkommare”, det vill säga att de har varit medlemmar tidigare men inte just under 2014. 

Vi fick 116 helt nya medlemmar under år 2015. 

Funktionärer 

Under 2015 var det 116 personer som registrerade sig som funktionärer. Av dessa är 76 

medlemmar. Alla är således inte medlemmar utan hjälper till ändå. Funktionärerna har även 

i år gjort ett fantastiskt jobb under sommarens torsdagsdanser, hållit i flera av årets 

idrottsarrangemang och kulturevenemang, och ställt upp som frivilliga vuxna varje vecka i 

ungdomsklubben. Många har också hjälpt till att underhålla och städa våra badplatser på ön. 

Stort varmt tack för era insatser!  

Trots alla fina funktionärsinsatser var vi i år alltför få funktionärer under vissa arrangemang, 

framför allt vad gäller midsommarfirandet i Gröna vik. Arrangemanget riskerade att ställas 

in, men de få som var där lyckades ändå genomföra det hela.   

2015 års funktionärsfest avlöpte på Kulturbåtarnas båt ”Nya Skärgården” lördagen den 12 

september. Vi fick en härlig tur genom skärgården och in mot Göteborg och älven. Vi tog oss 

hela vägen in till Ostindiefararen, som då nyligen anlänt, och därefter gick turen mot ön. Det 

bjöds på mat, dryck samt härlig dragspelsmusik. 

Uthyrning 

Ann-Marie Kristensson var även i år ansvarig för uthyrning av lokaler, bord och bänkar.  

Bord och bänkar 

Under året hyrdes bord och bänkar ut vid ca fem tillfällen, och tält vid två tillfällen. 

Brännögården 

Brännögården har under 2015 använts vid ungefär 100 tillfällen av privatpersoner, 

föreningar och andra grupperingar. Ett urval: 

 Möten föreningar/intressegrupper: ca 25 st 

 Ungdomsklubb: 19 st 
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 Barnkalas: 4 st 

 Kalas dygn: 9 st 

 Sammankomster kortare än 1 dygn: 15 st 

 Repetitioner: 21 st 

 Längre hyra än 1 dygn t ex läger, välgörenhetsloppis: 7 st 

Aktivitetshuset 

Aktivitetshuset består av gympasal och cafédel i Brännö skola. Aktivitetshuset utnyttjades 

under året både till fasta idrottsaktiviteter (gympa, cirkelträning, innebandy) i föreningens 

egen regi och till andra evenemang. Ett urval: 

 Bokningar för kurser vid enstaka tillfällen: ca 10 st 

 Konsert: 1 tillfälle 

 Barn och ungdomsaktiviteter: ett 50-tal 

 Brännöloppet och friidrottsdagar: 2 st 

 Barnkalas: ett tiotal 

 Kalas dygn: 1 st 

 Möten: 3 st 

 Repetitioner: 2 st 

 

Aktiviteter 

Brännö träning 

Även 2015 har Gympa och Cirkelträning varit igång. På måndagar har Jenny Frost hållit i 

medelgympa med ca 15-20 deltagare och på torsdagar har Ibert Johansson kört cirkelträning 

med ca 15-20 deltagare per gång.  Härligt att vi håller ön i rörelse och att det finns ett 

intresse.  

Brännö ungdomsklubb 

Hösten 2015 startades en ungdomsklubb på Brännö av Wendy Skoglund, ledamot i 

Brännöföreningens styrelse, tillsammans med ett litet gäng engagerade Brännöbor. Flera 

andra Brännöbor lämnade generösa bidrag till klubben i form av soffor, spel, trumset, pingis-

set, basgitarr och mycket mer. Klubben, som vänder sig till barn och unga mellan 8 och 13 år, 

har haft öppet 15 veckor mellan augusti och december 2015. Totalt har ungdomsklubben 29 

medlemmar. Kostnad för medlemmar i Brännöföreningen är 100 kr/termin. 

Syftet med ungdomsklubben är att våra barn och ungdomar ska ha ett ställe att träffas 

på, där de vet att andra barn och ungdomar också finns. Vi ritar, spelar spel och pingis, 

stickar och syr, köper godis och frukt i kiosken, myser och umgås. Tanken med klubben är 

också att erbjuda öns barn och unga aktiviteter som de själva har föreslagit. Under hösten 

har barnen provat på att rita manga och sy på maskin. Vi har också haft en julfest för 
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klubbens medlemmar, där 22 barn träffades, åt julmat och dansade juldisco. Vi hoppas 

kunna erbjuda fler aktiviteter när Brännögården har renoverats.  

Arbetsdagar vid badplatsen 

Årets arbetsdagar i Ramsdal gick av stapeln den 3 maj och den 12 september. Underhåll av 

badplatserna i Gröna vik och Vassdal sköttes även i år av närboende. 

Midsommar i Gröna vik 

Brännöföreningen arrangerade som vanligt midsommarfirande i Gröna vik med levande 

musik, kioskförsäljning, fiskdamm, lotterier och korvförsäljning. Brännöpojkarna spelade och 

det blev sedvanlig dans och lekar kring midsommarstången. Tyvärr var det få som ställde 

upp som funktionärer i år trots anslag vid affären och på Facebook. Arrangemanget blev 

ändå av tack vare Wendy Skoglund och Jenny Frost som gjorde det mesta av planeringen, 

samt de härliga personer som i sista stund ställde upp på plats. Totalt var det ca 13 

funktionärer plus alla de som brukar klä midsommarstången i Gröna vik. 

Danserna på Brännö brygga 

Sju torsdagsdanser anordnades på Brännö brygga i Husvik i år. Den sista dansen låg på en 

lördag och var utökad med diverse aktiviteter såsom bollkastning, pilkastning och 

luftgevärsskytte. Det hela avslutades med ett fyrverkeri. Denna sommar var personerna i 

styrelsen huvudansvariga för en dans var, och samlade ihop funktionärer för varje gång. Ofta 

är det samma – fastboende – Brännöbor som ställer upp och hjälper till med danserna år 

efter år. Kommande sommar kan vi tänka på att försöka nå även de sommarboende när vi 

söker funktionärer.  

Simskolan i Ramsdal 

Antal simskole-elever var i år 38 stycken, en minskning jämfört med än förra årets 48 elever. 

En del av tappet kan kanske förklaras med det dåliga vädret och kyliga vattentemperaturen 

som höll i sig länge. I år var simskolan uppdelad i två perioder, med ett uppehåll på några 

veckor i mitten av sommaren. Flera föräldrar uppskattade detta upplägg. 

Ansvarig: Lisa Grinell. Simlärare: Emelie Borg 

Fotbollsskolan 

14 – 16 juli gick årets fotbollsskola av stapeln och runt 100 entusiastiska barn mellan 7 och 

13 år gamla deltog. Ledare och funktionärer 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. 

Ansvarig: Anders Ekbom 

Lillen cup 

Det var i strålande sol som 47 stycken barn som deltog i årets Lillen cup som gick av stapeln 
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lördagen den 18 juli. Många engagerade föräldrar hjälpte till att döma matcher samt stå i 

kiosken. 

Ansvarig: Jenny Frost 

Hunk cup 

Hunk cup gick av stapeln den 19 juli. Det blev en riktig heldag på fotbollsplan från kl. 9 till kl. 

15.30. Hela 9 lag var med och spelade och det var mycket publik vid sidan om planen. 

Ansvarig: Lukas Sundberg 

Brännöloppet 

Brännöloppet ägde rum den 25 juli. Trots ihållande regn var det runt 130 deltagare totalt på 

de tre olika loppen: drygt 50 barn sprang Lilla loppet, ca 30 deltog i Mellanloppet och 40 

löpare deltog i Stora loppet. Det fanns även möjlighet att skänka pengar till Drottning Silvias 

barnsjukhus under dagen. 

Ansvarig: Paola Näslund 

Friidrottsskola 

Friidrottsskolan gick av stapeln den 23-34 juli; det var två härliga dagar med ca 30 glada barn 

som fick testa flera olika grenar inom friidrott. 

Ansvarig: Anders Palmqvist 

Beachvolleycup 

Hela 24 lag var med i cupen denna soliga lördag den 18 juli, samma dag som Lillen cup. 

Ansvarig: Ellinor Näslund och Anna Kihlman 

Ö-loppet 

Vi var inte engagerade i årets start men hade en vätskekontroll vid affären. Start och mål var 

på Styrsö Bratten. 

Brännö Konstrunda 

Brännö Konstrunda 2015 gick av stapeln lördag och söndag den 8-9 augusti. Det var 29 

konstnärer på ön som ställde ut sin konst på tio olika ställen varav ett var Brännögården. 508 

personer besökte utställningen i Brännögården. 

Ansvarig: Patrik Häggmark 

Fotomaraton 

Björn Fors, Patrik Häggmark och Henrik Åkerblom anordnade en ny typ av aktivitet under 

2015: en fototävling med huvudtema Brännö hösten 2015. Tanken är att anordna ett 

fotomaraton för varje årstid för att på ett roligt sätt dokumentera Brännö. Denna första 

omgång av fotomaraton ägde rum söndagen den 4 oktober. Ett stort grattis till vinnarna 

Mika Grinell och Alina Wiberg!  
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Reparation och underhåll 

Stormarna var snälla i år och skonade våra bryggor och stegar. Vi är i gång med renovering 

av Ramsdalstoaletterna med bidragspengar. Husvikskiosken och vänthallen fick nya 

glasrutor. 

Sommarungdomarna 

Underhållet av badplatserna i Ramsdal, Vassdal och Gröna vik har under sommaren skötts av 

tio sommararbetande ungdomar och två arbetsledare, med gott resultat. 

Kiosken i Husvik 

Kiosken i Husvik har varit utarrenderad till Maria Gonzales i år. Det har fungerat mycket bra, 

och kioskens utbud och skötsel är uppskattad av såväl turister som Brännöbor. 

Webbplats 

Brännöföreningens hemsida har fått nytt utseende och ny informationsstruktur. 

Webbplatsen är nu responsiv, vilket innebär att den ska fungera bra både i mobiler och 

datorer. Vi hoppas också att webbplatsen nu är enklare att använda: målet är att det ska gå 

snabbt för besökaren att hitta det hen behöver.  

Ansvarig: Carin Bjarsch 

Facebook 

Föreningen använder flera Facebook-sidor för att informera om aktiviteter och evenemang, 

samt för snabb kommunikation med medlemmar och andra boende på Brännö. Föreningens 

huvudsida på Facebook är följande: 

https://www.facebook.com/Brannoforeningen/ 

Antal gillare 2015: 684 st. Antal gillare 2014: 507 st. 

Ansvariga: Jenny Frost och Lukas Sundberg 

Brännöbladet 

Vi gav ut två stycken Brännöblad under 2015. Det sedvanliga i midsommarveckan samt 

vinterbladet som kom ut för andra gången. Nya nummer och ett arkiv med äldre Brännöblad 

publiceras även på föreningens webbplats. 

Redaktörer: Karin Colliander och Peter Jonsvik 

Organisation 

Brännöföreningens möten 

Brännöföreningens styrelse har under 2015 haft 11 stycken styrelsemöten, ett sommarmöte 

och 5 stycken planeringsmöten angående renoveringen av Brännögården. 

https://www.facebook.com/Brannoforeningen/
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Styrelsen 

Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning: 

Matts Eriksson, ordförande 

Lukas Sundberg, vice ordförande 

Willy Brink, kassör 

Sara Berner, sekreterare till maj 2015 (lämnade uppdraget) 

Carin Bjarsch, sekreterare från augusti 2015 (fyllnadsval vid sommarmötet) 

Jenny Frost, ledamot 

Wendy Skoglund, ledamot 

Viktor Björklund, ledamot 

Dag Emanuelsson, suppleant 

Revisorer  

Revisorer under 2015 var Barbro Karlund och Lill Emanuelsson. Revisorssuppleant var Ing-

Marie Ericsson. 

Valberedningen   

Valberedningen bestod under 2015 av Conny Skoglund, Käthe Carlsson och Peter Jonsvik. 

Slutord 

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

 

 


