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1. Mötets öppnande och fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade . 
Ordförande Sven-Erik Kilsten hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
Beslutades att medlemmarna hade blivit stadgeenligt kallade. 
 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Beslutades att godkänna dagordningen 

 

3. Fastställande av röstlängd. 
Röstlängden fastställdes till 64 röstberättigade. 
 
 

4. Val av justeringsmän 
Beslutades att välja Per Vretling och Peter Rosenkrantz 
 
 

5. Verksamhetsplan för 2017 
Informerades om att verksamhetplanen finns på nätet och därmed bordlades frågan. 
 
 

6. Val av delegater till SNF’s årsmöte och riksmöte 
Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att utse totalt 12 delegater. 
 
 

7. Övriga frågor (ej beslutande) 
Städdagar. En del tycker det är betungande att städa hela campingen ensam och undrade om 
man kunde dela upp varje städdag på 4 personer. Det är ok att göra så men då får man ta 4 
dagar. 
Förslag kom om inköp av ny bom. 
Ett fönster i bastun har spruckit. Kontakt tas med byggfirman. 
Fråga om ny tvättmaskin och torkrumlare. Beslut fattas av styrelsen. 
Förslag om att placera en skohylla med skärmtak över utanför bastun för att slippa att golven 
blir så skitiga. 
Campingen har haft besök av representant för Nora kommun. Personen var mycket 
imponerad av föreningens sätt att förvalta byggnaderna och skulle äska extra pengar för 
vidare renovering av husen. 
Sunnans ena gavel skall renoveras av samma firma som bygger bastun. 
Vägen ner till campingen har grusats. 
Tidigare önskemål om eluttag och ljusramp vid handfat i duschutrymmet har glömts bort och 
skall undersökas. 
Fundering om tid för bastande. Campingen har ingen tidigaste tid för bastande men önskvärt 
är att man väntar till eftermiddagen innan man tänder bastun. Bastun skall dock stängas 
senast klockan 24. 
Köket är i dåligt skick. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för att bygga helt 
nytt kombinerat kök- och tvätt utrymme. 



 
 

8. Mötets avslutande. 
Ordföranden tackade alla för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 

Vid protokollet      

 

May-Eli Vretling   Sven-Erik Kilsten 
Kassör   Ordförande 
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Per Vretling   Peter Rosenkrantz 
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