Verksamhetsberättelse 2018

Brännöföreningens verksamhetsberättelse 2018
Brännöföreningen driver ungdoms-, kultur- och idrottsverksamhet på Brännö, med målet att
ge Brännöbor i alla åldrar tillfälle till fysisk aktivitet och stimulerande samvaro.

Organisation
Styrelsen har under året arbetat för att rekrytera huvudansvariga till olika delar av
verksamheten. Ann-Marie Kristensson varit fortsatt ansvarig för uthyrningsverksamheten,
och Lisa Nordmark har tagit ett stort ansvar för simskolans verksamhet och dess 80årsjubileum. Erik Berglund har liksom förra året varit samordnare för städdagarna i Gröna vik
och Stina Hall Hellqvist för Vassdal.
Utöver dessa personer har det varit svårt att få fler personer utanför styrelsen att bli
huvudansvariga för olika verksamhetsområden. Trots detta har alla planerade aktiviteter
under 2018 har blivit av, tack vare att vi har många engagerade funktionärer som håller i de
enskilda aktiviteterna.
Arbetet med att rekrytera fler huvudansvariga fortsätter under 2019.

Brännöföreningens möten
Brännöföreningen har under 2018 haft 13 styrelsemöten, två medlemsmöten (årsmötet och
sommarmötet) och ett konstituerande möte.

Styrelsen
Under verksamhetsåret 2018 utgjordes styrelsen av följande tio personer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukas Sundberg, ordförande
Rikard Forssander, vice ordförande
Willy Brink, kassör
Carin Bjarsch, sekreterare
Catrin Bengtsson, ledamot
Lisa Johansson, ledamot
Martin Edström, ledamot
Cecilia Vikensten, suppleant
Oskar Andersson, suppleant
Lina Carlstedt, suppleant
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Revisorer och valberedning
Brännöföreningens revisorer och valberedning var under året följande:
•
•
•
•
•
•

Barbro Karlund, revisor
Lill Emanuelsson, revisor
Ing-Marie Ericsson, revisorssuppleant
Pege Hermansson, valberedare (sammankallande i valberedningen)
Jenny Frost, valberedare
Karin Colliander, valberedare

Medlemmar 2018
Under 2018 har Brännöföreningen haft 632 medlemmar, vilket är en ökning med 45
personer jämfört med förra året. Ålderfördelningen är däremot densamma som under de
senaste åren: de flesta av våra medlemmar är barn samt personer över 40 år, medan vi har
få medlemmar i åldergruppen 21-40 år.

Åldersfördelning medlemmar
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Funktionärer
Sammanlagt har 231 funktionärer, inklusive Brännöföreningens styrelse, valberedning,
revisorer med flera, har varit aktiva under 2018. Engagemanget från Brännöborna håller i sig
från år till år – det är beundransvärt och helt avgörande för att föreningen ska kunna
fortsätta driva sitt arbete!

Funktionärsfesten
Den mångåriga traditionen att fira funktionärsfesten till havs ändrades detta år, och festen
hölls i stället på Brännö Varv. Detta var mycket populärt och uppslutningen var stor, cirka 78
personer varav 65 funktionärer och 13 respektive. Vädret var bra men för säkerhets skull
kunde vi sitta under tak i teatertältet. Där kunde vi avnjuta en generös pizzabuffé samt köpa
egen dryck därtill. Under maten underhölls vi av den eminenta duon Henrik Wallgren och
Per Umaerus.

Ekonomi
Årsmötet 2018 tog följande ekonomiska beslut:
•
•
•
•

Nya medlemsavgifter från år 2019 för vuxna och pensionärer. Avgifterna för barn är
oförändrade.
Införande av engångsavgift för deltagande i Brännö träning, som alternativ till
terminsavgift.
Den frivilliga entréavgiften till bryggdanserna höjdes till 50 kr.
Styrelsens revidering av hyrestaxan för lokaler godkändes.

Resultatet för 2018 blev bättre än föreningen budgeterat för. Det finns flera anledningar till
att ekonomin stabiliserats under året:
•
•
•
•
•

I samband med årsskiftet bytte föreningen bank till Swedbank vilket bland annat
ledde till lägre kostnader för Swish.
Erlandssons bygg AB hyrde Brännögården en längre period som omklädningsrum i
samband med renovering av brandstationen. Hyresintäkten från detta bidrog till stor
del till årets resultat.
Föreningen fick fullt täckning för kostnaderna vad gäller skötsel av baden inklusive
ferieungdomar och ideellt arbete, vilket innebar att vi fick mer pengar än vi sökte.
Vår simskola blev sponsrad av båtförsäkringsbolaget Assuransen mot att de fick ha
med namnet på våra simskoleanslag.
Vi fick utbildningsavgiften för en av våra simlärare efterskänkt av Svenska
Livräddningssällskapet.

3

Verksamhetsberättelse 2018

Administration
Under året har styrelsen genomfört följande administrativa åtgärder:
•
•

•
•
•
•

Vi har fått Brännögården värderad av mäklare samt påbörjat förhandling med
Fastighetskontoret om arrendeavtal för brandstationen.
Vi har gjort en inventering av föreningens byggnader som, tillsammans med en markoch ägandeutredning, visar att alla de byggnader vi har står på Samfällighetens mark,
utom Brännögården (föreningens mark) och förrådet på fotbollsplatsen (kommunens
mark).
Vi har reviderat Brännöföreningens försäkring (som blev billigare), där det nu framgår
vilken byggnad som avses i de olika momenten.
Vi har skrivit nyttjandeavtal med föreningen Bastubryggan angående
bastubyggnaden i Husvik.
Vi har skrivit arrendeavtal med Brännö Bys Samfällighet angående det markarrende
vi betalar till dem för nyttjande av samfällighetsmark i Husvik, Ramsdal och Gröna Vik
Vi har ändrat föreningens rutiner för hantering av personuppgifter med anledning av
den nya dataskyddslagen GDPR.

Underhåll och praktiska åtgärder
Styrelsen har genomfört flera åtgärder enligt föreningens underhållsplan, där vi bland annat
städat och rensat på Brännögården samt fällt trädet och tagit bort gungbrädan på den
blivande lekplatsen.
Vi har även låtit göra en säkerhetsbesiktning av Ramsdalsbadet samt uppdragit åt Sture
Karlund att genomföra en omfattande reparation av en av gångvägarna i Ramsdal, där havet
underminerat betongen.
Utifrån ett önskemål från Göteborgs kommun har vi monterat två informations- och
orienteringskartor i Ramsdal. Kartorna innehåller information om livräddningsutrustning,
hjärtstartare, toaletter, med mera.
Föreningen har också köpt in en ny drickakyl till kiosken i Husvik.
Dokumentation av övriga minde åtgärder finns i föreningens underhållsplan.

Projektgrupp lekplats
Årsmötet 2018 beslutade bifalla en motion om att anlägga en lekplats på Brännöföreningens
mark intill Brännögården. Planeringen av denna pågår, under ledning av Lisa Johansson och
Cecilia Vikensten i styrelsen.
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Markägare fotbollsplan
Enligt beslut i verksamhetsplanen för 2018 har styrelsen undersökt vilka som äger marken
där fotbollsplanen är belägen. Behovet av underhåll av fotbollsplanen har påtalats av flera
Brännöbor, men för en eventuell åtgärd måste man ha tillstånd från markägaren. Nu finns
alltså en förteckning över markägare och fastighetsbeteckningar till fotbollsplanen vid
Brännö Gärde. Kontakta styrelsen för att ta del av förteckningen.

Uthyrning
Styrelsen har under året sett över prislistan för uthyrning. Vi har också försökt hitta bättre
rutiner för besiktning, men det är svårt att hitta någon som har möjlighet att kontrollera
lokalerna efter varje uthyrningstillfälle.
Under 2018 har uthyrningen av Brännögården och Aktivitetshuset legat på ungefär samma
nivå som under förra året, med totalt 126 uthyrningstillfällen:
•
•
•

Kortare uthyrning såsom möten, barnkalas, bridge: 90 tillfällen
Längre uthyrning, 1 dygn eller längre, såsom fest och bröllop: 20 tillfällen
Kommersiell verksamhet, såsom kurs: 16 tillfällen

Avgiftsfria bokningar av idrott för barn och ungdom har ökat, totalt har Aktivitetshuset
använts för spontanidrott vid 60 tillfällen, att jämföra med 40 tillfällen under 2017.
Uthyrningen av bord och bänkar har minskat från 64 set under förra året till 24 set under
2018.
Uthyrningsansvarig: Ann-Marie Kristensson.

Kafé Husvik
Maria Gonzales arrenderade kiosken i Husvik under säsongen 2018.

Hjärtsäkra Brännö
Paola Näslunds inplanerade HLR-utbildning den 21 april 2018 ställdes in, på grund av för få
anmälda.
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Brännö träning varje vecka
Medelgympa
Brännöföreningens välbesökta medelgympa har även under 2018 skett på måndagkvällar i
gympasalen. Det har varit sammanlagt 30 pass under året, med i genomsnitt 11 deltagare
per gång. Instruktör: Jenny Frost.

Innebandy
Brännö innebandy har träning för vuxna varje onsdagkväll, med uppehåll när skolorna har
lov. Under året har deltagarantalet växlat mellan cirka 6 och 12 deltagare per tillfälle.
Tempot och kunnandet är förvånansvärt högt med tanke på att de flesta deltagarna är
medelålders. Några ungdomar ser till att höja farten. Ledare: Henrik Kok.

Basket
Basket var en ny aktivitet inom Brännö träning under 2018, och tanken var att erbjuda
basket en gång i veckan. Tyvärr uteblev många tillfällen, och deltagarna var få. Ledare:
Martina Jakobsson.

Cirkelträning
Under ett antal år har Cirkelträningen varit en del av Brännö Träning - en mycket välbesökt
och omtyckt aktivitet med Ibert Johansson som ledare. Det blev 16 pass under vårterminen
2018. Ibert har nu slutat som ledare, och sedan hösten 2018 letar föreningen efter en
peppad efterträdare som vill köra liknande aktivitet.

Volleyboll
Ungefär 4-6 hängivna deltagare spelade så gott som varje söndag under 2018. Från juni till
september spelade de utomhus när det inte regnade. Under hösten och vintern höll de till i
Gympasalen. Ledare: Tilo Wüensch.

Innebandy för barn
Nytt för i år har varit träning för barn, årskurs 3-7, som spelat innebandy onsdagar kl. 19-20
under ledning av Lars Kristensson. Både tjejer och killar har spelat tillsammans i glädje och
kamp. Cirka 10-12 barn brukar komma. Aktiviteten har varit mycket uppskattad!
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Gympa för barn
Även Gympa för barn (3 till 6-åringar) på onsdagar är nytt för i år. Gympan har varit
föräldraledd, och Olle Johnels har fungerat som samordnare. Barngympan blev mycket
uppskattad, och antal deltagare har varit runt 20-27.

Idrottsaktiviteter under sommaren
Sommaren 2018 arrangerades följande idrottsaktiviteter, alla mycket uppskattade och
föredömligt arrangerade av våra fantastiska ledare och funktionärer:
•
•
•
•
•
•

Fotbollsskola 10 till 12 juli. 105 barn deltog. Headcoach: Anders Ekbom
Lillen Cup 13 juli. 52 barn deltog. Ansvarig: Karin Lind
Beachvolley cup 14 juli. 6 lag deltog. Ansvariga: Ellinor Näslund och Anna Kihlman
Friidrottsskola 19 till 20 juli. 30 barn deltog. Ansvarig: Anders Palmqvist
Brännöloppet 21 juli, tre distanser. 95 deltog. Ansvarig: Lisa Johansson
Hunk Cup 28 juli. 10 lag deltog. Ansvarig: Olle Johnels

Badsektionen
Arbetsdagar i Ramsdal, Gröna vik och Vassdal
Vårstädning och höststädning av badplatserna i Ramsdal, Vassdal och Gröna vik utfördes av
många engagerade funktionärer den 13 maj respektive den 30 september. Särskilt i Gröna
vik är uppslutningen ofta stor vid städdagarna. Där har även nya bänkar snickrats ihop,
Byalaget har hjälpt till med grus till cykelparkering och stig fram till badplatsen, och
Brännöföreningen har köpt in två cykelställ. Under den varma sommaren var det extra
mycket badgäster i Gröna vik, och en extra soptunna sattes dit för att undvika skräp på
badplatsen.

Feriearbetare på badplatserna
Under sommarsäsongen 2018 anställde Brännöföreningen 13 ungdomar totalt som jobbade
med att sköta om badplatserna på ön: Ramsdal, Gröna vik och Vassdal .
Ungdomarna arbetade i lag om tre inklusive en ledare veckovis. Jobbet bestod av
gräsklippning, röjning av växtlighet/tång, skräpplockning, städning av toaletter och tömning
av sopor. Bortsett från en del sena avhopp, som försvårade bemanningen och
schemaläggningen, fungerade allting väl och ungdomarna gjorde ett kanonjobb.
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I tre dagar jobbade även ett femtontal ungdomar från fastlandet och andra öar med att
rensa, gräva och snygga till volleybollplanen och längdhoppsgropen vid fotbollsplanen. Dessa
ungdomar ingår inte i Brännöföreningens program men är en välkommen tillgång för
specifika punktprojekt som måste utföras. De hade vuxna ledare med sig och gjorde också
bra ifrån sig.

Simskola i Ramsdal
Simskolan hölls under fyra sommarveckor, vecka 27 till 30. Barnen kunde välja att anmäla sig
till två eller fyra av dessa veckor, och totalt blev det 59 simskoleelever. Linnéa Nordmark,
Hanna Karlsson och Mika Grinell var simskolelärare. Det har varit en varm sommar, runt 20
grader under simskoleveckorna, och barnen gjorde stora framsteg i det behagliga vattnet.
397 märken såldes totalt under sommarens simskola. Under juli månad tog 239 personer
simborgarmärket. Märket lanserades 1934 i ett försök att få befolkningen att årligen testa
sina simkunskaper och under simborgarkvällen i år var det 107 personer som avlade detta
prov.

80-årsjubileum! Simskola på Brännö från 1938-2018
2018 firade simskolan på Brännö 80 år. Vi kan vara stolta över en obruten tradition av
simundervisning för barn och unga på vår ö. Många är de generationer som lärt sig att
simma i Ramsdal eller i Gröna vik. Många är också de generationer simlärare som tränat
barnens simkunnighet och undervisat i badvett. De barn som gått i sommarsimskola på
Brännö har fått lära sig en livskunskap i den miljön där kunskapen behövs.
Till denna åttionde simpromotion på Brännö hedrades vi med besök av simlärare från sju
decennier! 80-årsjubileet uppmärksammades också med en utställning i Brännö Lagård. I
utställningen berättades om Ramsdalsbadets, simskolans och simborgarmärkets historia. Där
återfanns också föremål och foton från 80 års bad, simskolor och promotioner.

Kultursektionen
Midsommar
Föreningen har fortsatt med de senaste årens koncept att fira midsommar på fotbollsplanen.
Även 2018 års midsommarfirande blev mycket lyckat. Många, både barn och vuxna, deltog i
lövandet av stången på förmiddagen och den blev som alltid mycket ståtlig. Barntåget utgick
sedan från affärsplan under ledning av delar av Brännöpojkarna samt dansledarna och
övergick sedan i ringlekar framme vid fotbollsplanen. Årets sånginsats under ringlekarna
genomfördes av Elin Ljungqvist med den äran. Vädret var svalt men utan regn och det var ett
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stort antal deltagare i firandet som dansade, tog lotter, fikade och spelade på chokladhjul.
Till årets lotterier hade Brännös egna hantverkare, konstnärer och företagare skänkt fina
vinster, vilket vi är mycket tacksamma för. Trots att föreningen inte annonserar externt om
vårt midsommarfirande, så märks det att det kommer ett stort antal turister ändå. De dukar
upp egna kaffekorgar och det fungerar mycket bra då vi har hela fotbollsplanen till
förfogande.

Danserna på Brännö brygga
Även 2018 hölls danserna på lördagar med start helgen efter midsommar. Vädret är ju det
minsta man kan klaga på denna sommar, så på den fronten var det perfekt. Dock blev det ett
stort bakslag när Kulturbåtarna begärdes i konkurs efter 2 danser. Efter detta kom det inte
längre någon båt till Husvik, vilket innebar att det inte längre kunde serveras dryck av det
starkare slaget. Någon skillnad i antal turister verkade dock inte detta göra, för det var till
synes inte färre turister de resterande danserna än vid de två första. Nästa lilla bakslag kom
när eldningsförbud infördes och vi därmed inte kunde använda korvvagnen, som går på
gasol, längre. Men det åtgärdades snabbt när styrelsen införskaffade 2 elektriska plattor och
Bullens korv med bröd kunde åter erbjudas.
Slutsatser vi har kunnat dra efter sommaren är att det inte påverkade våra dagskassor att
”öl-båten” inte längre kom. Inte heller blev det märkbart färre turister som kom. De som
kom anlände med ordinarie båtar i stället. Nu får vi fortsätta att utvärdera dansernas
upplägg och se hur de kan utvecklas och planeras framöver.

Konstrundan
Helgen den 25-26 augusti genomfördes konstrundan med 12 utställningslokaler och 23
utställare av allsköns konst och hemslöjd med lokal förankring. 312 personer besökte
grupputställningen i Brännögården. Ansvarig för konstrundan var Patrik Häggmark.

Julvandring
Årets julvandring genomfördes för första gången i Brännöföreningens regi. Intresset för att
ställa ut sina alster, sälja korv, våfflor eller värmande dryck verkar öka varje år och detta år
var det 22 utställare/försäljare. Vädret var kyligt men utan nederbörd så det var även många
besökare i omlopp. Brännöföreningen själva hade också försäljning av godis och dricka på
Brännögården.
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PR-sektionen
Brännöbladet
Årgång 43 av Brännöbladet utkom på försommaren 2018. Redaktion och annonsansvarig:
Carin Bjarsch och Catrin Bengtsson.

Webbplats
Styrelsen har installerat ett SSL-certifikat och aktiverat HTTPS på föreningens webbplats för
ökad säkerhet.
Under 2018 hade Brännöföreningens hemsida drygt 60 400 sidvisningar, en minskning med
cirka 10 000 jämfört med året innan. Hemsidan har flest besök under sommarhalvåret, och
som vanligt låg sidorna om Dans på Brännö brygga, Årets agenda och Midsommar i topp.
Den mesta lästa nyheten var intervjun om lekplatsprojektet på Brännö. Ansvarig för
webbplatsen: 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 1005 under 2018, en ökning med över 100 personer jämfört med förra
året. Ansvariga är Lukas Sundberg och Carin Bjarsch.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla funktionärer som ställt upp under 2018 och ser fram emot ett, för alla
Brännöbor, givande 2019.

Brännö 2019-02-10
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