
  

Nu är sommaren ett minne blott och vi har några kalla vintermånader framför 

oss tills vi träffas igen i mars 2018 

Summeringen av årets verksamhet och planering för nästa års verksamhet är på 

gång. Även om föreningen går på sparlåga under vintersäsongen kan inte 

styrelsen slå sig till ro utan måste tänka på vad som skall ske under nästa 

campingsäsong. 

  

Det första som händer är årsmötet 17 mars, sedan kommer vårmötet och att 

starta upp Gustavsbergs naturistcamping och Trumöbadet. 

 

Tillströmningen av nya medlemmar fortsätter liksom 

ansökningarna för att få en säsongsplats på Gustavsbergs camping.  

 

Lämna gärna in förslag i form av motioner till årsmötet, senast 31 december, så 

har styrelsen möjlighet att förbereda förslagen och årsmötet har möjlighet att 

besluta om förslagen. Så fort alla dokumenten är klara finns dom på vår 

webbsida. Utan era ideella arbetsinsatser hade det aldrig fungerat!  



Kallelse till årsmötet 2018 
 

Naturistföreningen Bergslagens Solsport inbjuder alla medlemmar 

till årsmöte lördagen den 17 mars 2018 på Åkerby Herrgård som är 
beläget strax norr om Nora (samma plats som tidigare). Före mötet kl. 

12:00 bjuder föreningen på en lunchbuffé med varmrätt och sallad, dricka 

och bröd samt kaffe. 

Anmälan till måltiden och årsmötet görs senast den 4 mars till Siv Johansson via 

e-post sivojanne@gmail.com eller mobiltelefon 070-641 46 40 

För de som önskar finns möjlighet till övernattning före och efter 

årsmötet till specialpris – kontakta Åkerby Herrgård direkt för bokning. 

Handlingarna finns tillgängliga på webben och publiceras efterhand som de är 

färdiga. Om du inte har tillgång till internet kan du be att få dessa skickade till 

dig via vanlig post, tala om det när du anmäler dig. 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. 
 

Vid årsmötet 2018 är följande val aktuella: I styrelsen ska ny ordförande 

väljas (nuvarande Sven-Erik Kilsten) och fyra ledamöter. I tur att avgå är Peter 

Rosencrantz och Gro-Mette Wang, dessutom ska två övriga som är vakanta i 

dagsläget väljas. Ett av dessa är ny mandatperiod på två år och ett är fyllnadsval 

på ett år.  

Vi ska också som vanligt välja två revisorer och en revisorsuppleant på vardera 

ett år samt förstås en valberedning på tre personer. Observera att nomineringar 

ska ske till valberedningen före årsskiftet enligt våra stadgar. 

Kontakta någon i valberedning, Therese Ståhl (sammankallande) 

therese.stahl78@outlook.com , Alf Prestegård eller Nils Tunströmmer. 

 

Badtider våren 2018 

Inomhusbad i Nora Simhall 

Då badar vi igen! 

Vi har bokat tider för naturistbad inomhus i Nora simhall.  

Följande lördagar disponerar vi mellan kl. 17:00 – 19:00 insläpp till simhallen 

mellan 17:00-17:15 

6 januari, 3 februari, 3 mars och 7 april och 5 maj som blir sista baddagen 

för våren 2018.  Efter badet hjälper dom badande till med grovstädning. 

Priser är oförändrade 50 kronor för vuxen, 20:- för barn (under 15 år gratis) och 

30 kronor för pensionär. Ingen föranmälan. Medtag fikakorg. Välkomna 

 



Styrelsen informerar 

Här kommer lite information från styrelsen för Naturistföreningen Bergslagens 

Solsport, NBS. 

 

Medlemsavgifter 2018 

Avgifter enligt följande: 

Familj 450: - 

Ensam 350: - 

Support 200: - 

Sista betalningsdag är 31/1 2018  

 

Säsongsavgifter på Gustavsbergs camping betalas som tidigare år antingen till 

fullo senast 180131 

Alternativt delbetalning, 1500: - (180131), 1500: - (180331), slutbetalning 

senast (180530) Slutsumman beror på om du hyr ett rum eller har husvagnsplats. 

Är du osäker kontakta kassören. 

Betalas till BG 5670-4455 märk med platsnummer. 

Är det något ni undrar över, kontakta kassören. (Kontaktuppgifter här under) 

 

Betalning från utlandet 

Använd följande nummer: 

IBAN kontonr SE2980000819199937238922 

 

BIC/SWIFT kod SWEDSESS 

 

Betalning från Sverige BG: 5670-4455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansvarig utgivare 

Sven Erik Kilsten, ordförande, campingansvarig 

e-post: ordforandenbs@gustavsbergscamping.se   

tfn: 0706-313304 

 

Kontakt med styrelsen 

e-post: styrelsen@gustavsbergscamping.se 

Hemsida NBS 

www.scandinavianaturist.org/Bergslagen 

 

Hemsida Gustavsbergs naturistcamping 

Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som händer på campingen som NBS 

driver. 

www.gustavsbergscamping.se 

 

 

Kassör och Medlemsregistret 

May-Eli Vretling 

e-post: may-eli@vaeraasen.com  

Tfn 070-3248224 

 

NBS Bankgiro 

5670-4455 

 

Bokning campingen 

Tfn 0736-42 52 82 

Eller förhandsboka genom ett mail till. 

reception@gustavsbergscamping.se  

 

För Naturistföreningen Bergslagens solsport 

Susann Kumm 
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