Verksamhetsplan 2021

Brännöföreningens verksamhetsplan 2021
Brännöföreningen driver kultur- och idrottsverksamhet på Brännö, med målet att ge
Brännöbor i alla åldrar tillfälle till fysisk aktivitet och stimulerande samvaro.

Ekonomi
2021 lämnas avgiften för medlemskap i föreningen oförändrad och är följande:
•
•
•
•

Vuxen (20 år och äldre): 250 kr.
Pensionär: 200 kr.
Barn och ungdomar (under 20 år): 50 kr.
Familj (minst en vuxen och ett barn): minst 300 kr, max 600 kr.

Budgetförslag 2021 – se separat dokument.

Medlemsmöten
•
•
•

Årsmöte 28 februari
Extra medlemsmöte för att behandla stadgeändring
Sommarmöte i augusti

Organisation och arbetsfördelning
För att Brännöföreningen ska kunna fortsätta driva nuvarande verksamhet måste arbetet
fördelas även utanför styrelsen. Ett viktigt mål för året är därför att rekrytera
huvudansvariga för olika verksamhetsområden, som i sin tur kan samla tillräckligt många
funktionärer för att respektive aktivitet eller evenemang ska kunna genomföras.

Medlemmar
Målet för 2021 är att behålla antalet medlemmar från 2020 men också gärna öka antalet
medlemmar - särskilt i åldrarna 20-50 år - och att marknadsföra föreningen bättre.

Uthyrning
Brännöföreningen ska under året se över och förbättra våra rutiner för uthyrning.
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Kiosken i Husvik
För sommaren 2021 har vi tecknat nytt avtal med Anders Berlund. Det nya avtalet är på 3 år
efter önskan från hyregästen. Han kommer att bekosta viss uppgradering av el mm vilket
kräver en långsiktighet i hyresavtalet.

Utbildning i hjärt- och lungräddning
Målsättningen är att vi ska erbjuda HLR-utbildning på ön två gånger om året, en gång under
våren och en gång under hösten. Huvudinstruktör och ansvarig för HLR-utbildningarna är
Paola Näslund.

Lekplats- och ombyggnadsprojekt
Projektering av ombyggnadsprojektet för Brännögården fortgår under 2021. Planerad
byggstart för andra delen (stora salen och ventilation) under hösten 2021 och del tre (kök
och toaletter mm) under våren 2022.

Lekplatsprojektet
Enligt beslut på årsmötet 2018 är tanken att vi skall bygga en lekplats för mindre barn som
avgränsas av Brännögården, rampen från densamma samt brandstationen. Det mesta
materialet är inköpt så det är bara att sätta igång men som med all annan verksamhet krävs
ett intresse från våra medlemmar att engagera sig i frågan. Styrelsen skall därför undersöka
om intresse finns en arbetsgrupp som kan verkställa bygget sen vår - tidig sommar.

Underhåll och reparationer
Varje år söker Brännöföreningen bidrag från kommunen för att kunna genomföra årligt
underhåll och reparationer av badplatserna. Under 2021 fortsätter styrelsen att arbeta enligt
föreningens underhållsplan, med mindre och större reparationer, bl a bryggor och räcken i
Ramsdal.

Idrottsverksamhet
Under året planerar Brännöföreningen genomföra nedan träningsaktiviteter och
idrottsevenemang om det är möjligt pga restriktioner.
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Brännö träning för vuxna
Brännöföreningen vill fortsätta att erbjuda Brännö träning varje vecka i gympasalen i Brännö
skola alt utomhus. Kostnad för medlemmar i Brännöföreningen är 400 kr/termin. Detta år
har vi under våren sänkt till 200 kr/termin pga minskat utbud av träning. Avgiften inkluderar
samtliga träningsformerna som erbjuds:
•

Intervallträning utomhus. Måndagar kl 9.00 samt Torsdagar kl. 19.00.

•
•

Medelgympa. Måndagar kl. 19.00.
Innebandy. Onsdagar kl. 20.00.

Om/när restriktioner tillåter.
Om/när restriktioner tillåter.

Brännö träning är kostnadsfri för ungdomar under 20 år.

Brännö träning för barn
Innebandy för årskurs 3-6. Onsdagar kl. 19.00.
Barngympa för 3-4 åringar samt 5-6 åringar. Söndagar fm.

Idrottsaktiviteter under sommaren
Under förutsättning att det finns en huvudansvarig och tillräckligt många funktionärer för
respektive aktivitet, samt att allmänna restriktioner så tillåter, anordnar Brännöföreningen
följande aktiviteter under sommaren 2021:
•
•
•
•
•
•

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.
Friidrottsskola. Friidrott under 3 dagar för barn.
Brännöloppet. Löpartävling i 3 distanser: Lilla loppet, Mellanloppet, Stora
Brännöloppet.

Arbetsdagar på badplatser
Varje vår och höst städar och förbereder vi badplatserna inför kommande säsong.
•
•
•

Gröna vik, kontaktperson Erik Berglund
Vassdal, kontaktperson Jan Wigartz
Ramsdal, kontaktperson Lisa Nordmark
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Simskola
Förhoppningen i år är att anställa samma simlärare som förra året för simskolan i Ramsdal.
Simskolan pågår varje vardag under några veckor, och drivs i samarbete med Svenska
Livräddningssällskapet.
I Brännöföreningens regi anordnas också:
•
•

Simskolepromotion
Simborgarkväll

Anställning av feriearbetare
Brännöföreningen planerar även i sommar att anställa ett antal ungdomar för underhåll av
öns badplatser.

Kulturevenemang
Under förutsättning att det finns en huvudansvarig och tillräckligt många funktionärer för
respektive aktivitet, samt att allmänna restriktioner så tillåter, anordnar Brännöföreningen
följande kulturevenemang under året:
•
•
•
•

Midsommarfirande på fotbollsplan
7 torsdagsdanser på Brännö brygga
Konstrundan – 2 dagars konstutställning på Brännö
Brännö julvandring den andra advent

Funktionärsfest
Vi planerar för en funktionärsfest 2021, vilken tyvärr ej blev av 2020 pga restriktioner. Till
denna bjuder vi in alla som hjälpt till vid föreningens aktiviteter och evenemang både 2020
och 2021. Festen planeras gå av stapeln i början av hösten 2021.

Brännöbladet
Redaktionsgruppen från förra året är kvar och ansvarar för bladet 2021.

Brännöföreningens årsmöte 2021-02-28
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