Protokoll sommarmöte 2016-08-09

Protokoll sommarmöte 2016
Sommarmöte den 9 augusti 2016, Brännögården
Närvarande: 33 personer varav 30 var röstberättigade.

§1 Mötets öppnande
Matts Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade sommarmötet öppnat.

§2 Mötets utlysande
Sommarmötet har utlysts tre veckor i förväg i föreningens digitala kanaler, och två veckor
i förväg per e-post och med anslag vid Brännö handel. Utlysandet godkändes av mötet.

§3 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4 Val av sekreterare
Sittande sekreterare Carin Bjarsch föreslogs och valdes till sekreterare för mötet.

§5 Val av två protokolljusterare
Till justerare av protokollet föreslogs och valdes Lennart Kihl och Käthe Carlsson.

§6 Val av två rösträknare
Till rösträknare föreslogs och valdes Lennart Kihl och Käthe Carlsson.

§7 Rapport från ordförande
Matts berättade om föreningens aktiviteter under året: vi har haft två arbetsdagar vid
badplatserna, midsommarfirande, torsdagsdanser, simskolan och sommarens alla
idrottsaktiviteter. Avslutningsdansen på bryggan går av stapeln nu den 13 augusti och
konstvandringen äger rum helgen den 27-28 augusti.
Under sommaren har vi haft 12 sommaranställda ungdomar som varit anställda hos oss
för att hålla baden rena och fina. Därutöver har vi under tre dagar i juli fått 14 ungdomar
som jobbat åt oss (kommunalt feriearbete). De har hjälpt till att måla i Husvik och på våra
byggnader vid Ramsdalsbadet.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger sedan årsmötet i mars.
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Höstens aktiviteter
Lördagen den 17 september är det arbetsdag på badplatserna samt i Husvik. På kvällen
samma dag äger årets funktionärsfest rum. Funktionärsfesten är gratis för alla
funktionärer. Respektive får gärna följa med i mån av plats, kostnad 150 kr. Inbjudan till
funktionärsfesten går ut de närmaste dagarna.
Till hösten kommer Brännö träning med gympa och cirkelträning igång igen, som vanligt.
Brännögården
Brännögården har fått ett nytt ytterförråd. Där ska vi samla föreningens alla bord,
bänkar, tält och annat som nu står i olika förråd på ön. I det inre förrådet är renovering
påbörjad. Syftet är att det ska användas som kansli för styrelsen. Pensionärsföreningen
har tillgång till skåp som står i förrådet. Ombyggnation av resten av Brännögården skjuter
vi på framtiden.

§8 Rapport: Medlemsantal
Föreningen har 541 medlemmar idag.

§9 Rapport: Ekonomi
Vi är mitt i verksamhetsåret med löpande inkomster och utgifter, vilket gör att det är
svårt att lämna specifika uppgifter om ekonomin. Just idag har föreningen runt 400tkr,
varav 77tkr är reserverade för arbeten i Ramsdal. Föreningen har fått ca 197tkr i bidrag
från kommunen. Listor för funktionärstimmar ska skickas in i september, vi får 100kr för
varje ideellt arbetad timma.

§10 Fyllnadsval: två suppleanter till föreningens styrelse
Styrelsen presenterade förslag på fyllnadsval av två suppleanter. Sommarmötet
beslutade att godkänna förslaget om val av Catrin Bengtsson och Marie Andersson till
suppleanter på ett år (fram till årsmötet 2017).

§11 Fyllnadsval: två valberedare till föreningens valberedning
Två personer anmälde sitt intresse för att ingå i föreningens valberedning tillsammans
med sittande Käthe Carlsson. Sommarmötet beslutade att godkänna förslaget om val av
Pege Hermansson och Kathe Ejdefjord till valberedare på ett år (fram till årsmötet 2017).

§12 Bryggan i Gröna vik
Den gamla bryggan i Gröna vik har under en tid varit i så pass dåligt skick att den varit en
säkerhetsrisk. Flera boende i området har påtalat detta för Brännöföreningen, och därför
monterades bryggan ner under senvåren i år. Den befintliga flotten kan däremot
fortsätta att användas. Fäste till flotten finns.
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Föreningen har sökt bidrag från kommunen till en ny brygga i Gröna vik, men tyvärr
beviljades inte bidraget. Matts Eriksson kommer att ha ett avstämningsmöte med
kommunen i september för att utröna om det då finns bidragspengar över från den pott
som är avdelad för Södra skärgårdens föreningar.
Erik Berglund, boende på Brännö samt ordförande för Stämmesunds bryggförening, har
kontaktat Brännöföreningen och erbjudit sig att hjälpa till att samla ihop frivillig
arbetskraft för att bygga en brygga, om föreningen betalar för materialet och bjuder på
en bryggfest. Han har även tagit fram ett kostnadsförslag på material och maskinhyra.
Styrelsen tycker att idén är mycket bra, och några närvarande på mötet anmälde sitt
intresse att ingå i arbetsgruppen: Bo Alderstig och Peter Slonawski.
Sommarmötet beslutade att vi tillsammans med Erik Berglund tillsätter en arbetsgrupp
som tittar vidare på kostnadsförslaget och tar fram en plan för att bygga en ny brygga
med ideell arbetskraft. Gruppen återkopplar sitt arbete till föreningens styrelse. Matts
Eriksson sitter med i arbetsgruppen som en länk mellan gruppen och styrelsen.
Förhoppningen är att bryggan ska vara färdigställd till våren.
Brännöföreningen går ut med information om planen för Gröna vik och söker fler
frivilliga till arbetsgruppen i anslag och digitala kanaler.

§13 Inkommen synpunkt från medlem
Familjen Martinsson har inkommit med synpunkt till styrelsen inför sommarmötet.
Synpunkten gäller ordningsfrågor på ön: buller vid Hamncaféets evenemang vid Varvet,
skyltar och anslag som inte tas ned och nedskräpning efter fester.
Brännöföreningen äger inte dessa frågor, och kan dessvärre inte göra några större
insatser för att åtgärda sådana här problem. Rekommendationen är istället att vända sig
till kommunen med frågorna. Brännöföreningens styrelse kommer att skicka påminnelse
till huvudansvariga vid föreningens aktiviteter om att ta ned inaktuella anslag från
tavlorna vid affären på andra ställen på ön. Styrelsen ser även till att en allmän
påminnelse publiceras på föreningens webbplats och på Facebook, för att det ska nå
många som bor på ön.

§14 Öppen frågestund
Peter Slonawski: Fotbollsplanen är i dåligt skick, finns det planer på att åtgärda det? Vem
äger marken?
Svar: Det finns inga pengar avsatta för underhåll av fotbollsplanen just nu. Markfrågan
måste undersökas. Sedan kan föreningen eventuellt söka EU-pengar för särskilt projekt
genom Leader. Styrelsen tar med sig frågan och undersöker om det är möjligt.
Iris-Marie Jones: När ska ombyggnationen av Brännögården vara klar?
Svar: Den ursprungliga tanken var att Påvelundsbyggen skulle utföra arbetet under året.
Påvelundsbyggen kunde tänka sig att utföra renoveringen till reducerat pris och ihop
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med ideella krafter för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Finansiering
skulle ske genom lån, till största delen. Årsmötet 2016 beviljade dock inte att
Påvelundsbyggen skulle få uppdraget, utan ville att vi skulle göra en upphandling istället.
Någon upphandling har inte gjorts, och tills vidare kan vi inte ge något besked om när
ombyggnationen ska ske. Vi skjuter det på framtiden. Brännögården kan alltså hyras som
vanligt under hösten och vintern.
Peter Slonawski: Är det stora driftkostnader för Brännögården?
Svar: Willy meddelar att kostnaderna för el och uppvärmning låg på 21900 kr förra året.
Anders Berglund: När sätts föreningens agenda för 2017? Har medlemsantalet sjunkit?
Vilka organisatoriska sektioner är Brännöföreningen uppdelad i?
Svar: En preliminär agenda brukar vara klar i oktober. Agendan presenteras i ett förslag
till verksamhetsplan vid årsmötet 2017, och årsmötet tar då beslut om förslaget
godkänns. Förslag på aktiviteter och evenemang är välkomna under hela hösten och
vintern.
Vad gäller antalet medlemmar är vi idag 541. Förra året vid samma tid var vi 561
medlemmar. Den lilla dämpningen beror möjligen på de ändrade reglerna för
medlemskap som beslutades under årsmötet 2016. Nu kan ett barn inte vara ensamt
medlem i föreningen, en vuxen familjemedlem måste också vara medlem.
Brännöföreningens sektioner är Idrottssektionen (ansvarig: Jenny Frost), Badsektionen
(ansvarig: Lukas Sundberg), PR-sektionen (ansvarig: Karin Colliander), Ungdomssektionen
(ansvarig: Wendy Skoglund), Kultursektionen (ansvarig: Patrik Häggmark) och
Fastighetssektionen (ansvarig: Matts Eriksson).
Torsdagsdanserna och funktionärer diskuterades. Tidigare år har det varit bra
uppslutning när de gamla gängen (grupper om grannar som kände varandra väl) hade
hand om danserna. Det är fortfarande uppskattat från styrelsens sida om såväl enskilda
personer som grupper anmäler intresse att ställa upp som funktionär. Intresseanmälan
finns på hemsidan: http://brannoforeningen.se/om-brannoforeningen/funktionarer/

§15 Mötets avslutande
Matts tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Mötessekreterare

…………………………………..
Matts Eriksson

…………………………………..
Carin Bjarsch

Justerat av

Justerat av

…………………………………..
Käthe Carlsson

…………………………………..
Lennart Kihl

