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Brännöföreningens verksamhetsplan 2023 

Brännöföreningen driver kultur- och idrottsverksamhet på Brännö, med målet att ge 

Brännöbor i alla åldrar tillfälle till fysisk aktivitet och stimulerande samvaro.  

Ekonomi 

Årsmötet 2022 beslöt behålla medlemsavgiften oförändrad under 2023:  

• Vuxen (26-64 år): 250 kr. 

• Pensionär (från 65 år): 200 kr 

• Barn (0-6 år): 50 kr  

• Ungdom (7-25 år): 100 kr. 

I vissa fall utgår familjerabatt  

Budgetförslag 2023 – se separat dokument.  

Medlemsmöten 

• Årsmöte 26 februari 

• 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 2023 är att behålla antalet medlemmar från 2022 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. 

Kiosken i Husvik 

Anders Berglund som hyrt kiosken i Husvik sedan 2020 och hade avtal till och med 

sommaren 2023 beslöt att avsluta förhyrningen efter säsongens slut 2022. Föreningen har 

för avsikt att fortsätta hyra ut kiosken och har – efter att ha träffat flera intressenter – skrivit 

avtal för 2023 med Sebastian Pilups 
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Utbildning i hjärt- och lungräddning  

Målsättningen är att vi ska erbjuda HLR-utbildning på ön några tillfällen varje år. Vi utbildade 

våra simlärare under 2022 för att de skall kunna genomföra utbildningar för allmänheten vid 

några tillfällen under året. Huvudinstruktör för HLR-utbildningar är Lisa Grinell.  

Ombyggnadsprojektet 

Vi sökte medel från Boverket i november 2021 för att kunna bygga om andra halvan av 

Brännögården (kök och toaletter mm) under oktober 2022. Tyvärr fick vi inga pengar 2022 – 

vi kom inte ens med på Boverkets möte på grund av att ett protokollsutdrag från Göteborgs 

kommun – som är medfinansiär - inte kom in i tid. Vi har därför gjort en ny ansökan under 

november 2022 och väntar beslut i maj. Får vi de medel vi sökt är planen att genomföra 

ombyggnaden under oktober 2023 

Lekplatsprojektet 

En projektgrupp har haft ett antal arbetsträffar under 2021 och 2022 för att bygga upp 

bänkar, sjöbodar och andra aktiviteter på den nya lekplatsen. Officiell invigning hölls 

sommaren 2022.  Vi välkomnar nya och tidigare medlemmar i gruppen för att fortsätta 

utveckla lekplatsen. 

Underhåll och reparationer 

Varje år söker Brännöföreningen bidrag från kommunen för att kunna genomföra årligt 

underhåll och reparationer av badplatserna. Under 2023 är planen att arbeta enligt 

föreningens underhållsplan med mindre och större reparationer men eftersom kommunen 

ändrat sina rutiner så att bidraget skall sökas senast 31 januari är det svårt att beräkna 

omfattningen då det är tidigt på året. 

För att förbättra föreningens arbete med underhåll och reparationer planerar vi att försöka 

få till en ”fixargrupp” av hantverksintresserade medlemmar som regelbundet ser till att våra 

byggnader och installationer (bryggor mm) är i gott skick.  

Idrottsverksamhet 

Under året planerar Brännöföreningen genomföra nedan träningsaktiviteter och 

idrottsevenemang. Allt förutsätter dock att det finns ledare som vill ta ansvar för respektive 

aktivitet. 
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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.  

Avgiften inkluderar samtliga träningsformerna som erbjuds: 

• Medelgympa.  Måndagar kl. 19.00. 

• Innebandy.  Onsdagar kl. 20.00.  

• Intervallträning.  Torsdagar kl. 19.00. 

Brännö träning är kostnadsfri för ungdomar under 20 år. 

Brännö träning för barn  

Innebandy för ungdomar. 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 2023: 

• Fotbollsskola. Fotboll under 3 dagar för barn mellan 7 och 13 år. 

• Lillen Cup och Olles 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 Styrelsen 

Simskola 

Inför säsongen 2021 utökades simskolan till 6 veckor och vi vill gärna fortsätta erbjuda detta 

även under 2023. Planen är att anställa samma simlärare som förra året för simskolan i 
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Ramsdal. Simskolan pågår varje vardag under 6 veckor, och drivs i samarbete med Svenska 

Livräddningssällskapet.  

I Brännöföreningens regi anordnas också: 

• Simskolepromotion 

• Simborgarkväll 

• Märkestagning 

• Simträning för vuxna kvällstid 

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, så har Brännöföreningen för avsikt att anordna följande 

kulturevenemang under året: 

• Midsommarfirande på fotbollsplan 

• 7 torsdagsdanser på Brännö brygga 

• Konstrundan – 2 dagars konstutställning på Brännö 

• Brännö julvandring den andra advent 

Pop-up bibliotek – Träffpunkt Brännögården 

Personal från Styrsö bibliotek kommer att besöka Brännö vid fyra onsdagar under våren 

2023 för att prova ett ”pop-up” bibliotek på Brännögården. Start 8 mars och tiden blir 

preliminärt 11.00-14.30. Det kommer – åtminstone till att börja med – inte vara möjligt att 

beställa böcker och få dem levererade till Brännögården men det kommer eventuellt att vara 

möjligt att återlämna lånade böcker vid dessa tillfällen. Den verksamhet som planeras är 

information samt eventuellt högläsning för barn. Brännöföreningen planerar att försöka 

skapa en träffpunkt för alla åldrar på Brännögården vid dessa tillfällen för de som befinner 

sig på Brännö som - om det faller väl ut – kanske kan utökas till fler tillfällen. Tanken är att 

det skall gå att köpa fika och träffa ändra – kanske spela schack eller något annat spel mm. 

Bibliotekspersonalen kommer samma dagar även att vara på Brännö skola och det är möjligt 

att de kommer att ta med skolbarn till Brännögården vid 15-tiden dessa onsdagar för att ha 

en bokklubb med dem.  
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Funktionärsfest 

Vi planerar för en funktionärsfest i början av hösten 2023 vilken - precis som förra året -

sannolikt kommer att arrangeras av Styrsöbolaget eftersom detta ingår i avtalet med dem. 

Till denna bjuder vi in alla som hjälpt till vid föreningens aktiviteter och evenemang under 

hösten 2022 och 2023.  

Brännöbladet 

Redaktionsgruppen från förra året är kvar och ansvarar för bladet 2023. 

 

 

Brännöföreningens årsmöte 2023-02-26 


