
                   

                                                                                                                                             Verksamhetsplan 2017 
                                                                                                                                                                   
  
 

1 

 

Brännöföreningens verksamhetsplan 2017 

Brännöföreningen driver ungdoms-, kultur- och idrottsverksamhet på Brännö, med målet att 

ge Brännöbor i alla åldrar tillfälle till fysisk aktivitet och stimulerande samvaro. Föreningen 

ska också utgöra ett forum för Brännöbornas gemensamma angelägenheter. 

Ekonomi 

Medlemsavgiften för 2017 är oförändrad: 

 Vuxen 200 kr 

 Pensionärer 150 kr 

 Barn och ungdomar under 20 år 50 kr 

 Maxbelopp för familj 500 kr  

Budgetförslag 2017 – se separat dokument. 

Medlemsmöten 

 Årsmöte 12 mars 

 Sommarmöte 8 augusti 

Uthyrning 

Brännöföreningen ska under året:  

 Förbättra rutinerna för besiktning av våra lokaler efter uthyrning. 

 Fortsätta med den inventering av material i lokaler och förråd som påbörjades 2016 
(överfört från verksamhetsplanen för 2016). 

 Förtydliga informationen i Hyresavtal och ordningsregler om vad som gäller vid skada 
eller stopp i avlopp i våra lokaler. 

Ann-Marie Kristensson är fortsatt ansvarig för uthyrningsverksamheten. 

Kiosken i Husvik 

Under säsongen 2017 arrenderas kiosken av María E. González. Hon driver Kafé Husvik, som 

kommer att ha öppet dagligen från midsommar och fram till sista augusti. Kaféet är stängt 

vid dåligt väder men extraöppet vid speciella event, såsom lördagsdanserna och andra 

arrangemang. En nyhet för säsongen är Marias mobila kafévagn med fikaförsäljning i 

Ramsdal när det är badväder samt simskola. 
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Utbildning i hjärt- och lungräddning  

Brännöföreningen fortsätter att stötta HLR-utbildningarna med lokal och inköp av 

utbildningsmaterial. Målsättningen är att vi skall erbjuda HLR-utbildning på ön två gånger om 

året, en gång under våren och en gång under hösten. Under våren 2017 kommer ett tillfälle 

att erbjudas, och då med de nya reviderade riktlinjerna för HLR-utbildning som kom under 

hösten 2016. Instruktörerna för HLR-utbildningen ska fortsätta det påbörjade samarbetet 

med projektledaren för SMS-livräddare inom Västra Götalandsregionen, Asperös hjärt- och 

lungräddningsgrupp och NOS (Northern Offshore Services) som ansvarar för Göteborgs 

skärgårds ambulanstrafik. 

Huvudinstruktör för HLR-utbildningarna är Paola Näslund. 

Reparation och underhåll 

Brännögården 

 Solpaneler ska installeras på taket till Brännögården.  

 Överlämning av påbörjad ombyggnadsutredning till föreningens nya styrelse. 

Gröna viks badbrygga 

En stor ideell arbetsgrupp satte igång byggprojektet ny badbrygga i Gröna vik på 

sensommaren 2016. Bryggan ska färdigställas under våren 2017. Brännöföreningen kommer 

att fortsätta stå för kostnaderna avseende material och nödvändiga köpta tjänster. 

Föreningen ansöker om täckning för dessa kostnader i årets ansökan om bidrag från 

Göteborgs Stad. Det mesta av arbetsinsatsen utförs dock av ideella krafter. 

Idrottssektionen 

Idrottssektionen ska under året: 

 Köpa in nya nät till de gamla fotbollsmålen. 
 Undersöka markfrågan inför eventuell utveckling/underhåll av fotbollsplan. 
 Erbjuda utbildning för 2 instruktörer inom ramen för Brännö träning 

Löpande idrottsaktiviteter under året 

Brännö träning 

Brännöföreningen fortsätter att erbjuda Brännö träning varje vecka i gympasalen i 

Aktivitetshuset. Kostnad för medlemmar i Brännöföreningen är 400 kr/termin. Avgiften 

inkluderar alla de fyra träningsformerna: 
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 Medelgympa för blandade åldrar. Måndagar kl. 19.00.  

 Parkour för vuxna. 10 tillfällen på tisdagar kl. 20.00, med en eventuell fortsättning 
efter uppföljning. 

 Innebandy för unga och vuxna. Onsdagar kl. 20.00. 

 Cirkelträning för blandade åldrar. Torsdagar kl. 19.00. 

Parkour för barn  

Parkour för barn erbjuds i två olika träningsgrupper under vårterminen. 10 tillfällen på 

tisdagar kl. 18.00 till 20.00, med en eventuell fortsättning efter uppföljning. Kostnad för 

medlemmar i Brännöföreningen är 100 kr för alla 10 tillfällen. 

Idrottsaktiviteter under sommaren 

Brännöföreningen anordnar följande aktiviteter under sommaren 2017: 

 Fotbollsskola. Fotboll under 3 dagar för barn mellan 7 och 13 år. 

 Lillen Cup. 1-dagscup i fotboll för barn. 

 Beachvolleyboll. 1-dagscup för vuxna. 

 Hunk Cup. 1-dagscup i fotboll för ungdomar och vuxna. 

 Friidrottskola. Friidrott under 3 dagar för barn. 

 Brännöloppet. Löpartävling i 3 distanser: Lilla loppet, Mellanloppet, Stora 
Brännöloppet. 

Badsektionen 

Badsektionen ska under året: 

 Sjösätta en ny flytbrygga i Ramsdal. 

 Anordna arbetsdagar under vår och höst i Ramsdal, Gröna vik och Vassdal. 

 Följa upp inventering och förbättringsförslag i simskolelärarnas inskickade 
verksamhetsberättelse. 

Simskola 

Även i år anställer Brännöföreningen simlärare och anordnar simskola i Ramsdal. Simskolan 

pågår varje vardag under några veckor, och drivs i samarbete med Svenska 

Livräddningssällskapet. 

Sommarungdomarna 

Brännöföreningen planerar även i sommar anställa ett antal ungdomar för underhåll av öns 

badplatser. 
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Kultursektionen 

Brännöföreningen ska inför sommaren 2017 anordna ett fundament till midsommarstången 

som kan återanvändas kommande år.  

Kultursektionen ska i god tid efterlysa funktionärer och samordnare inför sommarens 

kulturevenemang. Planerade evenemang är följande: 

 Midsommarfirande på fotbollsplan 

 7 lördagsdanser på Brännö brygga 

 Konstrundan – 2 dagars konstutställning på Brännö 

PR-sektionen 

Brännöbladet 

Planerad utgivning av Brännöbladet under 2017: ett nummer, ”Brännöbladet 2017 (Årgång 

42)”, som ges ut i sommar. Huvudredaktör: Karin Colliander. 

Webbplats 

Inför sommarsäsongen 2017 ska information om Kafé Husvik publiceras på föreningens 

webbplats. Innehållet ska omfatta öppettider, utbud och kontaktinformation. 

 

 

Brännöföreningens styrelse 2017-03-05 

Godkänd av årsmötet 2017-03-12 


