Verksamhetsberättelse 2017

Brännöföreningens verksamhetsberättelse 2017
Brännöföreningen driver ungdoms-, kultur- och idrottsverksamhet på Brännö, med målet att
ge Brännöbor i alla åldrar tillfälle till fysisk aktivitet och stimulerande samvaro.

Organisation
På grund av att flera personer i styrelsen avgick tidigt under mandatperioden blev
styrelsearbetet och därmed också Brännöföreningens verksamheter något haltande under år
2017. Trots detta har vi lyckats utföra merparten av föreningens kärnverksamheter med
tillfredställande resultat. Detta tack vare improvisationsförmåga, extra engagemang från
kvarvarande i styrelsen samt god uppslutning av funktionärer.

Brännöföreningens möten
Brännöföreningen har under 2017 haft elva styrelsemöten, två medlemsmöten (årsmötet
och sommarmötet) och två konstituerande möten.

Styrelsen
Första hälften av verksamhetsåret bestod styrelsen av åtta personer:









Marie Andersson, ordförande (nyval till 2018)
Rikard Forssander, sekreterare (nyval till 2019)
Maria Lundblad, kassör (nyval till 2019)
Anders Berglund, ledamot (fyllnadsval till 2018)
Ulf Kristensson, ledamot (nyval till 2019)
Henrik Sjöstrand, suppleant (nyval till 2018)
Lotta Bengtsson, suppleant (nyval till 2018)
Rasmus Ståhl, suppleant (nyval till 2018)

Vid sommarmötet i augusti lämnade följande personer styrelsen: Marie Andersson, Maria
Lundblad, Ulf Kristensson och Rasmus Ståhl.
Genom fyllnadsval vid sommarmötet blev styrelsen fulltalig igen. Följande personer valdes
in:




Lukas Sundberg, ordförande (fyllnadsval till 2018)
Willy Brink, ledamot (fyllnadsval till 2019)
Carin Bjarsch, ledamot (fyllnadsval till 2018)

1

Verksamhetsberättelse 2017





Catrin Bengtsson, ledamot (fyllnadsval till 2019)
Jennifer Andersson, ledamot (fyllnadsval till 2018)
Martin Edström, suppleant (fyllnadsval till 2018)

Revisorer
Ekonomipersonalen under år 2017 har sett ut enligt följande:





Revisor, omval på 1 år: Barbro Karllund,
Revisor, omval på 1 år: Lill Emanuelsson
Revisorssuppleant, omval på 1 år, Ing-Marie Ericsson
Ekonomikonsult: Willy Brink

Enligt önskemål från de valda revisorerna beslutade styrelsen i april 2017 att köpa in extern
konsulthjälp för att administrera ekonomin. Valet föll på Willy Brink. Han har fått arvode för
sina tjänster och har skött dem med perfektion. Vid den nya styrelsens konstituerande möte
i augusti valdes Willy till kassör, och sålunda upphörde hans arbete som konsult.

Valberedningen
Pege Hermansson, Kathe Ejdefjord och Carin Bjarsch har suttit som valberedare under 2017.

Medlemmar 2017
Under 2017 hade Brännöföreningen 587 medlemmar, en ökning med 21 personer jämfört
med förra året. En analys av ålderfördelningen visar att de flesta av våra medlemmar är barn
samt personer mellan 40 och 70 år, medan vi har få medlemmar i åldergruppen 21-40 år.
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Funktionärer
Sammanlagt 108 funktionärer, inklusive Brännöföreningens styrelse, valberedning, revisorer
med flera, har varit aktiva under 2017. Generellt sett tycker vi att engagemanget på ön är
beundransvärt. Det har inte varit svårt att få folk att ställa upp när det väl gäller.

Funktionärsfesten
35 personer deltog i årets tillställning som bestod av en båttur med Svenska västkustlinjens
båt M/S Ellen af Bohuslän till Älvsborgs fästning. Där trakterades vi med en guidad tur och 3rättersmiddag samt musikunderhållning. Upplägget var mycket uppskattat.

Reparation och underhåll
Styrelsen har 2017 tagit fram en underhållsplan för föreningens alla byggnader och
installationer.

Brännögården
Solcellsanläggningen som installerades i våras började producera el i maj/juni.
På grund av återkommande stopp i avloppet på Brännögården, med olycklig översvämning
av avloppsvatten i brandstationen som följd, utfördes såväl grävarbeten som reparationer
under 2017. Byte av vissa tak- och stuprännor samt takarbete på kallförrådet har även
utförts.
Ett gäng ferieungdomar från kommunen var här på Brännö i tre dagar och utförde uppdraget
att riva och forsla bort skateboardrampen bakom Brännögården. Detta gjordes med
imponerande effektivitet. Styrelsen hade dessförinnan kontaktat en av de personer som
byggt rampen, med uppmaningen att den måste renoveras. Rampen var väldigt nedgången
och utgjorde en säkerhetsrisk för de barn som rörde sig i området. Då inget hände tog
styrelsen beslutet att riva.

Ramsdal
Den nya flytbryggan monterades i Ramsdal lagom till simskolestarten. Förrådet målades och
skyltar med säkerhetsinformation för Brännös badplatser sattes upp. Skyltarna innehåller
påbud om ansvar för barn, att badet är utan vakter, nummer till Räddningstjänsten samt
GPS-koordinater att uppge vid olycka. I Ramsdal sitter skylten vid cykelställen.
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Husvik
Vid Husvik fyllde vi på med grus på gångstråket runt dansbanan. Kiosken och vänthallen blev
målade. Dansbanan själv fick en rejäl ansiktslyftning i och med att belysningen byttes och två
fina skyltar sattes upp vid scenen och entrén.

Gröna vik
Bygget av den mycket efterlängtade badbryggan i Gröna vik färdigställdes under våren, och
bryggan invigdes under pompa och ståt den 17 juni. Brännöföreningen har stått för
kostnaden för arbetsmaterial, maskinhyra och pålningsarbete, och själva byggarbetet har
utförts av ideella krafter på ön. Arbetsgruppen som genomfört bygget har letts av Erik
Berglund. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Erik och arbetsgruppen, och säger grattis till
alla badsugna på Brännö!

Vassdal
En säkerhetsskylt har placerats på stolpe väl synlig i kanten av gräsplanen.

Projektgrupp lekplats
Lisa Johansson har under året bildat en arbetsgrupp som undersöker möjligheterna att
bygga en lekplats på Brännöföreningens mark vid Brännögården.

Uthyrning
Ann-Marie Kristensson är ansvarig för Brännöföreningens uthyrning av lokaler, bord och
bänkar – ett arbete hon utför med samma bravur varje år. Under 2017 har uthyrningen av
såväl möbler som lokaler ökat markant.

Bord och bänkar
Föreningen hyr ut set om 1 bord och 2 bänkar. Sammanlagt har 64 set hyrts ut under 2017,
att jämföra med 45 set under 2016.

Brännögården
Under 2017 har Brännögården använts vid 89 tillfällen av många olika grupperingar och med
olika syften. Förra året användes gården vid 54 tillfällen.




Kurser: 17 tillfällen
Dygnsbokningar: 21 tillfällen
Timbokningar (1-7 timmar): 30 tillfällen
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Möten: 21 tillfällen

Aktivitetshuset
Aktivitetshuset består av gympasal och kafédel i Brännö skola. Aktivitetshuset utnyttjades
under året både till fasta idrottsaktiviteter i föreningens egen regi och till andra evenemang.






Fasta idrottsaktiviteter: 5 tillfällen/vecka
Dygnsbokningar: 10 tillfällen
Timbokningar: 12 tillfällen
Möten: 5 tillfällen
Spontanidrott barn och ungdomar: ca 40 tillfällen

Kafé Husvik
Maria Gonzales arrenderade kiosken i Husvik under säsongen 2017. Hösten 2017 gick
styrelsen ut med erbjudande till allmänheten att inkomma med intresseanmälningar för
kommande säsong.

Hjärtsäkra Brännö
Paola Näslund och Lisa Grinell ledde två HLR-utbildningar den 21 oktober 2017, med
sammanlagt 16 deltagare. Brännöföreningen stod för lokaler och material till utbildningarna.

Idrottssektionen
Brännö träning varje vecka
Medelgympa
Brännöföreningens välbesökta medelgympa har även i år skett på måndagar kl. 19.00 i
gympasalen. Instruktör: Jenny Frost.
Innebandy
Innebandyn är en uppskattad aktivitet som ägt rum i Brännö skolas gympasal under flera år,
men under de två senaste åren har det skett i Brännöföreningens regi, på onsdagar kl 20.00.
Ledare: Henrik Kok.
Cirkelträning
Cirkelträningen är även den mycket uppskattad och välbesökt. Här går man igenom alla
muskelgrupper i cirkeln. Som avrundning på passet kör man konditionsträning i olika former.
Denna aktivitet har ägt rum på torsdagar kl.19.00 i gympasalen. Ledare: Ibert Johansson
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Idrottsaktiviteter under sommaren
Sommaren 2017 arrangerades följande idrottsaktiviteter:





Fotbollsskola 11 till 13 juli. 94 barn deltog. Headcoach: Anders Ekbom
Lillen Cup 14 juli. 49 barn deltog. Ansvarig: Karin Lind
Beachvolley cup 15 juli. 7 lag deltog. Ansvariga: Ellinor Näslund och Anna Kihlman
Hunk Cup 5 augusti. 4 lag deltog. Ansvarig: Niklas Frisk

Brännöloppet och friidrottsskolan var två aktiviteter som tyvärr inte blev av under
sommaren på grund av en decimerad styrelse med hög arbetsbelastning.

Badsektionen
Arbetsdagar vid badplatserna
Vårstädning av Ramsdal utfördes den 7 maj samt den 3 juni. Funktionärsantalet var lågt men
jobbet blev gjort. Tång krattades, badstegarna sattes upp och den gamla flytbryggan sågades
upp och forslades bort. Den 7 oktober genomfördes höststädningen av Ramsdal. Trots
regnet samlades ett stort gäng som tog upp och skrapade stegar.
Höststädningen i Gröna vik ägde rum den 24 september. 15 personer hjälptes åt att städa,
de tog upp och skrapade flotten, klippte gräs och tog ner flaggor. Den regniga lördagen 7
oktober samlades sex tappra personer i Vassdal och genomförde motsvarande städning där.
Stina Hall Hellqvist (Vassdalsgruppen) och Erik Berglund (Gröna vik-gruppen) har inventerat
respektive badplats och skickat in önskemål om åtgärder och inköp inför nästa badsäsong till
styrelsen.

Sommarjobbarna
Årets sommararbetare bestod av nio ungdomar som städade och underhöll badplatser och
Husvik under veckorna 25 till 32. Ansvariga ledare var Fredrik ”Egga” Ericsson och Simon
Håkansson.

Simskolan i Ramsdal
Veckorna 27 och 28 var simskolan igång i Ramsdal. Linnéa Nordmark var simskolelärare och
assisterades av Hanna Karlsson och Mika Grinell. Tyvärr råkade simskolan krocka med
fotbolls- och tennisskolan men det blev likväl en bra säsong. 33 elever var anmälda och
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deltagandet var högt trots kylan. Eleverna delades in i fyra grupper efter svårighetsgrad och
storleken i varje grupp var alldeles lagom, enligt simskolans verksamhetsrapport. Under
simborgarkvällen den 12 juli togs imponerande 51 märken.

Kultursektionen
Midsommar
Midsommarfirandet 2017 blev lyckat med god uppslutning, det dåliga vädret till trots. Detta
tack vare duktigt folk som ställde upp som funktionärer, samt ett uppehåll i regnandet på ett
par timmar med början en stund in i firandet. Det ekonomiska resultatet för dagen var också
överraskande bra. Även i år höll midsommarfirandet till på fotbollsplan.

Danserna på Brännö brygga
För att den större båten Nya skärgården skulle kunna närvara på danskvällarna så beslutades
att flytta evenemanget från torsdagarna till lördagarna. Närvaron var lägre i år och dansen
gick back cirka 6000 kr. Det är svårt att dra några säkra slutsatser om vad nedgången beror
på, efter endast en sommar med detta upplägg. Sommaren bjöd dessutom på mycket regn,
vilket alltid innebär mindre folk på danserna.

Konstrundan
Lördagen den 2 och söndagen den 3 september genomfördes konstrundan med 8
utställningslokaler och 21 utställare av allsköns konst och hemslöjd med lokal förankring.
Patrik Häggmark ansvarade.

PR-sektionen
Anslagstavla
Styrelsen beslutade att vara med i bygget av den nya anslagstavlan på affärsplanen
tillsammans med Samfällighetsföreningen och Vägföreningen. Brännöföreningens gamla
anslagstavla vid sidan om entrén till affären är borttagen.

Brännöbladet
Årgång 42 av Brännöbladet utkom på försommaren 2017. Huvudredaktör: Karin Colliander.
Annonsansvarig: Conny Skoglund.
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Webbplats
Under 2017 hade Brännöföreningens hemsida drygt 70700 sidvisningar, en ökning med cirka
5700 jämfört med året innan. Mest välbesökta delarna var Dans på Brännö brygga, Årets
agenda och Midsommar. Toppnyhet för året blev nyheten om kända artister på Brännö
brygga, som fick hela 3000 besök. Ansvarig för webbplatsen är Carin Bjarsch.

Facebook
Föreningen använder flera Facebook-sidor för att informera om aktiviteter och evenemang,
samt för snabb kommunikation med medlemmar och allmänheten på Brännö. Antal följare
för huvudsidan var 897 personer under 2017, en ökning med 73 personer jämfört med förra
året. Ansvariga är Lukas Sundberg och Carin Bjarsch.

Övrigt
Adressändring
Vi har under året ”flyttat” Brännögården och därmed vår postadress från den gamla
Skedetvägen 5, där det inte finns några byggnader sen länge, till den korrekta Husefladen 10.

Bankbyte
Styrelsen beslutade under hösten att byta bank från Nordea till Swedbank. Anledningen till
bytet var främst att Swedbank har ett gynnsammare avtal för föreningar.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla funktionärer som ställt upp under 2017 och ser fram emot ett, för alla
Brännöbor, givande 2018.
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