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Sammandrag av protokoll fört vid Naturistföreningen Bergslagens 
Solsport styrelsemöte, lördagen den 4 augusti 2018 på Gustavsbergs 
camping.  

 

Sopstationen kommer att flyttas till grusplanen vid Ararat. Platta kommer att gjutas och 

staket byggas runt stationen.  

 

Krediten föreningen har avslutas innan årsskiftet, då vi inte längre behöver den och heller 

aldrig utnyttjat den. 

Kassören adressändrar NBSs post till sig under vintern. 

 

Många säsongscampare har ställt upp som campingvärdar under juli, vilket är väldigt bra 

och underlättat för campingvärdsansvarig. 

 

Webb och BA 

Material till Tillsammans inskickat. 

Dagordningen till höstmötet ska ut på webben. 

Säsongsgäst har hjälpt till med anslagen på anslagstavlorna. 

Ledamot tycker att adressen till vår hemsida på portalen är lång och krånglig och försöker 

ev ändra på sökningen dit.  

 

Mark 

Inte hänt så mycket, mest p g a det extremt varma vädret under hela sommaren. 

Röjt upp där den nya sopstationen ska stå. 

Det ligger tegelstenar lite här och där. Förslag på att vi spar dem och erbjuder campare att 

ha dessa under grillen (om den är låg). 

Önskemål om att ha lampor vid boulebanan har framkommit. AVSLAG på det. 

En krok för att fästa hundkoppel har satts fast på sanitetsbyggnaden. 

 

Bygg 

Ett rum i Arken har hål i golvet. Byggansvarig tänker laga hålet men behöver en särskild 

såg för det. 

Rummen behöver gås igenom innan säsongen startar för att fixa till ev skador. 

Låsen på rummen behöver bytas, då de är väldigt gamla och dåliga. Förslag på att byta 

dörrar, inkl låsen, pö om pö. 

Ny kyl och frys behövs i Arken. 

 

Camping 

Mattan i duschen kommer att bytas efter säsongen. 

Fläkten i sanitetsbyggnaden har inte fungerat under större delen av säsongen och det har 

blivit fläckar i taket i duschen.  

Varningsskylt för dykning ska sättas upp på badbryggan. Skylt finns sedan tidigare vid 

bastubryggan. Ledamot letar fram den gamla skylten och sätter upp den. 

Skyltarna vid brandsläckarna har blivit väldigt blekta. Kassör kollar upp och beställer. 

Ledamot vill att campingvärden inte bokar in husvagnar vid plats 208 då det är svårt att 

svänga runt. I bokningen för denna plats ska noteras att endast husbilar får stå där. 

Ledamot meddelar att EON har lagt ärendet till deras nätgrupp för att se över om vi kan 

höja kapaciteten för el, antingen under högsäsong eller permanent, beroende av kostnad. 
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Solceller skulle kosta en hel del och frågan är hur lönsamt det blir. Byggnaderna är heller 

inte i bästa skick för att placera solceller på. Avvaktar med beslut till nästa år. 

 

Fest och arrangemang 

FA-ansvarig kommer att göra förslag på nya FA-grupper. 

 

Barn och ungdom 

Det är rensat och tillsnyggat i lekhörnan. 

 

En del förslag på lösning av campingvärdsansvarig fr o m 2019 diskuterades. 

 

Ledamot tycker det är problem med att hinna inspektera stugor och rum när gäst checkat 

ut, särskilt under högsäsong.  

 


