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1. Brännöföreningens verksamhetsberättelse 2019

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

Organisation

Med en engagerad styrelse och många funktionärer har föreningen en väl fungerande organisation
för att lyckas utföra föreningens verksamheter. Men arbetet med att hitta fler personer som vill ta 
ett huvudansvar för aktiviteter är konstant och nödvändigt för att kunna avlasta styrelsen.

Brännöföreningens möten

Brännöföreningen har under 2019 haft 11 protokollförda styrelsemöten, två medlemsmöten 
(årsmötet och sommarmötet) och ett konstituerande möte. Vi hade även två avstämningsmöten 
under sommaren, för första gången, då alla styrelseledamöter som fanns på plats sågs för att 
stämma av läget.

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2019 utgjordes styrelsen av följande tolv personer:

 Lukas Sundberg, ordförande

 Rikard Forssander, vice ordförande

 Willy Brink, kassör

 Catrin Bengtsson, sekreterare

 Lina Carlstedt, ledamot

 Jenny Frost, ledamot

 Jan Wigartz, ledamot

 Erik Berglund, ledamot

 Lisa Nordmark, ledamot

 Peter Slonawski, suppleant

 Ingvar Grahn, suppleant

 Olle Johnels, supleant
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Revisorer och valberedning
Brännöföreningens revisorer och valberedning var under året följande:

 René Sahlén, revisor

 Sinikka Necander, revisor

 Ing-Marie Ericsson, revisorssuppleant

 Åsa Berner, revisorssuppleant

 Pege Hermansson, valberedare (sammankallande i valberedningen)

 Karin Colliander, valberedare

Medlemmar 2019
Under 2019 har Brännöföreningen haft 551 medlemmar, vilket är en minskning med 81 personer 
jämfört med förra året. Orsaken till minskningen är oklar, men höjningen av medlemsavgiften som
gjordes 2019 kan naturligtvis ha bidragit. Rent ekonomiskt inbringade medlemsavgifterna 91.200:- 
år 2018 och  97.200:- år 2019 så höjningen ”lönade” sig men antalet medlemmar är ju föreningens 
ryggrad och styrka så det är en avvägning att göra mellan antalet och intäkterna.  
Åldersfördelningen är ungefär densamma som under de senaste åren: de flesta av våra 
medlemmar är barn samt personer över 40 år, medan vi har få medlemmar i åldersgruppen 21-40 
år. Vi kan dock konstatera att det blev en minskning av antalet medlemmar i spannet 10-19 år 
jämför med 2018 (55 mot 88 st) så flera kanske tyckte att familjeavgiften blev för hög och därför 
bara betalade för de vuxna i familjen.

Åldersfördelning medlemmar
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Funktionärer

Sammanlagt har 221 funktionärer, inklusive Brännöföreningens styrelse, valberedning, revisorer 
med flera, har varit aktiva under 2019. Även om det var litet svårare att rekrytera funktionärer till 
danserna 2019 så håller engagemanget från Brännöborna i sig från år till år – det är beundransvärt
och helt avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta driva sitt arbete!

Funktionärsfesten

Liksom förra året avhölls årets funktionärsfest på Brännö Varv och enligt samma upplägg som då. 
Dock var vädret bättre i år så vi kunde sitta ute. 2018 var vi cirka 78 personer varav 65 
funktionärer och 13 respektive men 2019 minskade detta till 43 personer varav 3 respektive. 

Ekonomi

Eftersom 2018 gav ett ekonomiskt överskott beslöt årsmötet 2019 att fylla på reparations- och 
underhållsfonden med 10.000:-.

Resultatet för 2019 blev ungefär så som föreningen budgeterat. Ett uttag ur reparations- och 
underhållsfonden blev mindre än budgeterat på grund av bättre bruttoresultat än förväntat

 Föreningen fick fullt täckning för kostnaderna vad gäller skötsel av baden inklusive 
ferieungdomar och ideellt arbete. Vi kunde fock inte utnyttja hela bidraget

 Vår simskola blev även i år sponsrad av båtförsäkringsbolaget Assuransen mot att de fick 
ha med namnet på våra simskoleanslag. 

 Även Svenska Spels Gräsroten har bidragit till våra intäkter. Pengarna genereras av spelare 
som anger Brännöföreningen som en av sina favoriter.  

 Den insamling som gjordes på ön till förmån för nya tröjor till fotbollsklubben Qviding gav 
ett överskott av vilket en stor del skänktes till Brännöföreningens ungdoms-verksamhet 
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vilket vi tacksamt tog emot. Styrelsen kommer därför att föreslå årsmötet 2020 att fondera
dessa medel för ungdomsverksamheten

 Vi har också fortsatt tacksamt tagit emot bidrag och gåvor till vår blivande lekplats. 
Eftersom vi haft kostnader under året för arbeten med lekplatsytan kommer styrelsen 
föreslå årsmötet 2020 att fondera överskottet till lekplatsfonden 

Administration

Under året har styrelsen blad annat genomfört följande administrativa åtgärder:

 Vi har slutfört förhandlingen med Fastighetskontoret om arrendeavtal för brandstationen 
så nu finns ett avtal med en årlig arrendeintäkt. Vi begärde retroaktiv ersättning med tio år 
men fick fem. En kan inte få allt…. 

 Vi har under 2019 upplåtit mark vid Brännögården till en grupp föräldrar som byggt en 
skateboardramp (det är alltså inte föreningens ramp)

Större inköp, reparationer och underhåll

Styrelsen har genomfört flera åtgärder enligt föreningens underhållsplan, där vi bland annat:

 rensat och förberett marken för den blivande lekplatsen. (Läs mer nedan)

 bytt till närvarostyrda LED-armaturer på toaletter i Husvik och på Brännögården
 bytt till LED-armaturer för utebelysning på kiosken i Husvik

 installerat belysning scenförråd och förråd i Sjöbodslängan i Husvik
 tillverkat en ny dörr och en inkörsramp till den lilla boden i Vassdal
 kompletterat projektorinstallationen på Brännögården med fasta uttag mm
 varit tvungna att köpa in och komplettera stulna glas på Brännögården

Föreningen har köpt in en ny åkgräsklippare till idrottsplatsen, två nya tält, en portabel 
ljudanläggning som drivs både med el och batteri samt en ny ramp till simskolebryggan i Ramsdal.

Dokumentation av övriga mindre åtgärder finns i föreningens underhållsplan.

Projektgrupp lekplats och ombyggnad

Projektgruppen för ny lekplats vid Brännögården har fortsatt arbetet under 2019 och utökats till 
en grupp som återupptagit planerna på den ombyggnad och uppfräschning av Brännögården som 
initierades under 2016.

Ett problem som gör processen ”seg” är prickningen av marken runt Brännögården vilket ställer till
det då några av åtgärderna kräver bygglov. För att komma vidare har vi i slutet av 2019 bildat en 
arbetsgrupp tillsammans med Brännö Bys Samfällighet och Vägföreningen för att kunna lägga lite 
mer ”tryck” i diskussionerna med kommunen. Några konkreta åtgärder har vi dock utfört:
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Vi har förberett lekplatsytan genom att ta bort trädet som stod där samt rensat bort de flesta 
resterna av den gamla lekplatsen. Vi har även genom mätningar fastställt att det inte finns något 
farligt elektromagnetiskt fält på lekplatsytan vilket skulle kunna varit fallet då matningen till 
Brännögården går diagonalt under den tänkta lekplatsen.  Diskussioner har också inletts med 
GothNet om den fiber till brandstationen som de under året grävt ner på lekplatsytan (som 
kommunen inte arrenderar) utan att fråga oss om lov i tron att det var kommunal mark.

Uthyrning

Under 2019 har uthyrningen av Brännögården och Aktivitetshuset legat på ungefär samma nivå 
som under förra året, med totalt 125 uthyrningstillfällen:

 Kortare uthyrning såsom möten, barnkalas, bridge: 98 tillfällen

 Längre uthyrning, 1 dygn eller längre, såsom fest och bröllop: 25 tillfällen

 Kommersiell verksamhet, såsom kurs: 2 tillfällen

Avgiftsfria bokningar av idrott för barn och ungdom har ökat, totalt har Aktivitetshuset använts för
spontanidrott vid 106 tillfällen, att jämföra med 60 tillfällen under 2018. 

Uthyrningen av bord och bänkar har ökat från 64 set under förra året till 95 set under 2019. 

Uthyrningsansvarig: Ann-Marie Kristensson.

Kafé Husvik

Eva Mandorf arrenderade kiosken i Husvik under säsongen 2019. 

Hjärtsäkra Brännö

Ingen HLR-utbildning genomfördes detta år.

Brännö träning varje vecka

Medelgympa

Brännöföreningens välbesökta medelgympa har även under 2019 skett på måndagkvällar i 
gympasalen. Det har varit sammanlagt ca 30 pass under året, med i genomsnitt 13 deltagare per 
gång. Instruktör: Jenny Frost.

Innebandy

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

Cirkelträning

Efter ett längre uppehåll drog Cirkelträningen igång igen hösten 2019 på torsdagar. Denna mycket 
efterlängtade aktivitet leds av 4 olika personer varje gång. Är man intresserad att vara med att 
leda denna aktivitet går det bra att vända sig till Brännöföreningen. Ledare: Olika deltagare

Innebandy för barn

Även 2019 har innebandy för barn i årskurs 4-8 varit igång. De har spelat onsdagar kl. 19-20. Både 
tjejer och killar har spelat tillsammans i glädje och kamp. Cirka 10-12 barn brukar komma. 
Aktiviteten har varit mycket uppskattad! Ledare: Lars Kristensson

Gympa för barn

De som är medlemmar i Brännöföreningen har förmånen att låna gympasalen utan kostnad för 
barnlek eller gympa efter klockan 18 på vardagar och under förutsättning att det är ledigt. 
Medlemmar är försäkrade via föreningen. Bokning sker som vanligt via Brännöföreningens 
hemsida.

Idrottsaktiviteter under sommaren

Sommaren 2019 arrangerades följande idrottsaktiviteter, alla mycket uppskattade och föredömligt
arrangerade av våra fantastiska ledare och funktionärer:

 Fotbollsskola 9 till 11 juli. 83 barn deltog. Headcoach: Olle Johnels

 Lillen Cup 12 juli. 45 barn deltog.  Ansvarig: Karin Lind

 Beachvolley cup 6 juli. 6 lag deltog. Ansvariga: Ellinor Näslund och Anna Kihlman

 Friidrottsskola 25 till 26 juli. 26 barn deltog. Ansvarig: Anders Palmqvist

 Brännöloppet 27 juli, tre distanser. 32 deltog. Ansvarig: Jenny Frost och Lina Carlstedt

 Hunk Cup 13 juli. 4 lag deltog. Ansvarig: Olle Johnels
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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 5 maj respektive den 29 september. Samtliga badplatser hade stor 
uppslutning och där bjöds på både korv och kaffe efter avslutat arbete. 

Drift- och skötsel baden

Som vanligt fick vi bidrag från kommunen för att ta hand om skötsel av våra tre bad (Ramsdal, 
Gröna Vik och Vassdal) under sommaren. För att klara detta praktiskt anställde vi – som vi också 
brukar – ett antal sommarlovslediga ungdomar som – i grupper om tre – arbetat några 
morgontimmar varje dag för att hålla baden snygga och säkra (gräsklippning, röjning av 
växtlighet/tång, skräpplockning, städning av toaletter och tömning av sopor). Intresset för att 
jobba hos oss sommaren 2019 var ovanligt stort – vi var tvungna att tacka nej till flera ansökningar
- och 14 ungdomar i ålder 14-18 år anställdes. Ett problem som ökar för varje år är att vi får fler 
och fler badgäster i maj och september då våra ungdomar inte kan jobba eftersom de går i skolan 
och vi har påtalat detta för kommunen.

Vi har också undersökt om det går att få till glasåtervinning i Ramsdal då vi upplever att det slängs 
en hel del glas i de vanliga soporna. Tyvärr kan inte Vrångö transport hämta glas i Ramsdal – vi 
funderar därför på om vi kan lösa detta på annat sätt.

Feriearbetare från staden

Vi hade lämnat intresse för att få feriearbetare även till denna säsong men tyvärr fick vi inte till 
det.

Simskola i Ramsdal

I år hölls simskolan av Mika Grinell, Hanna Karlsson och Linnéa Nordmark under veckorna 26-29. 
Det jobbade två simlärare i taget men i år hade vi också Axel Hultén Sagert, Jonathan Höjer och 
Hedvig Höjer som praktiserade hos oss 20 timmar var. Detta var mycket uppskattat och gav 
simlärarna mer tid att ge individuellt stöd och samtidigt ha översikt.

Även i år kunde man välja att gå två veckor av perioden (500kr, 400 för medlemmar) vilket var det 
populäraste valet men det fanns också möjlighet att gå 4 veckor (1000kr, 800 för medlemmar) för 
mer träning. Många anmälde sig digitalt i år men det gick även att anmäla sig direkt på plats. 
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Det var sammanlagt 52 som deltog i simskola. Som vanligt så är intresset störst för de första 
grupperna, speciellt den andra gruppen (”Grodan”) som blev fullsatt. Det var dock inte mer än 12 
elever i en grupp, som vi brukar se som ett maxantal. Att vi hade hjälp av praktikanterna ett par 
veckor hjälpte också i att ha koll på alla barnen.

195 märken togs sammanlagt, 105 av dessa var simborgarmärken. Det var inte samma 
rekordsommar som förra året, inte vad det gäller vädret och därför inte heller märkestagandet. 
Soligt en vecka, blåsigt och kallt nästa. En del dagar med maneter. Allt detta påverkar lektionerna 
på något vis, ibland (t.ex. när det är tätt med maneter) blir det svårt att simma men man kan också
göra dessa situationer till en lektion i sig. Att ha en utomhussimskola är också att lära om hur det 
är utomhus och hur havet kan vara vilket vi lyckades integrera ännu bättre i år. 

Kultursektionen

Midsommar

Föreningen har fortsatt med de senaste årens koncept att fira midsommar på fotbollsplanen. Även
2019 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 dansledarna samt Lasse Gustafsson på fiol och övergick sedan i 
ringlekar framme vid fotbollsplanen. Brännöpojkarna förstärkta med  Elin Ljungqvist stod för sång 
och musik och dansen blev mycket populär bland de besökande. Snart fick dansledarna därför 
skapa 3 ringar för alla som ville vara med. Ringlekarna avslutades sedan med Nääsmarschen 
(vilken fick hållas lite kortare än vanligt pga stort antal detagare) samt raketen.

Vädret var svalt men utan regn och det var ett 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 uppskattar vår servering med kaffe och hembakta kanelbullar.

Danserna på Brännö brygga

Sommaren 2019 flyttade vi tillbaka danserna till torsdagar (förutom den sista lördagsdansen) och 
så samarbetade vi med Brännö varv vad gäller utskänkning vilket rent praktiskt fungerade väl även
om varvets personal fick slita. Tanken var att vi skulle dela 50/50 på vinsten men tack vare att 
tillståndsmyndigheten krävde två uniformerade och legitimerade ordningsvakter vid varje dans 
krympte vinsten till ett försumbart belopp.
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Vi provade att servera vegetarisk korv som ett alternativ enligt önskemålet i motionen på årsmötet
2019. Försöket hade varierad framgång och berodde mycket på sammansättningen av publiken. 
Försäljningen var märkbart större på de danser då andelen unga människor i publiken var högre. 

Konstrundan

Helgen den 31 augusti  - 1 september genomfördes Brännökonstrunda. Det var 21 konstnärer på 
10 olika platser. På Brännögården var det en samlingsutställning som besöktes utav 198 personer. 
Ansvarig för konstrundan var Patrik Häggmark.

Julvandring

Årets julvandring genomfördes för andra gången i Brännöföreningens regi. Intresset för att ställa 
ut sina alster, sälja korv, våfflor eller värmande dryck verkar öka för varje år och detta år var det 33
utställare/försäljare – en ökning med 11 jämfört med 2018 vilket – tillsammans med en höjning av 
deltagaravgiften – gav ett litet ekonomiskt överskott . Vädret var inte det bästa men det var ändå 
många besökare i omlopp. Brännöföreningen själva provade att ha ett lotteri kombinerat med ett 
informationsbord på Brännögården vilket var lyckat

PR-sektionen

Brännöbladet

Årets upplaga av Brännöbladet, årgång 44, stod för en riktig spännande förnyelse. Redaktionen 
hade nämligen fått tillökning i form av Tony Henschel (AD), Eskil Lundgren (reporter) samt Nils 
Petter  Nilsson (fotograf).  Redaktionen bestod dessutom av Ylva Jarenäs och Mona Pettersson för 
korrekturläsning och annonsproduktion samt Catrin Bengtsson (annonsförsäljning).  Brännöbladet 
fick nu en ny och mycket modern design vilket var oerhört uppskattat av alla Brännobor. 

Sociala medier

Föreningen använder, förutom sin webbplats, även Facebook för att informera om aktiviteter och 
evenemang, samt för snabb kommunikation med medlemmar och allmänheten på Brännö. Antal 
följare för huvudsidan var 1053 under 2019.  Ansvariga är Jenny Frost och Lina Carlstedt.

Slutord

Styrelsen vill tacka alla funktionärer som ställt upp under 2019 och ser fram emot ett, för alla 
Brännöbor, givande 2020.

Brännö 2020-02-16
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