
Sammandrag av protokoll fört vid NBS styrelsemöte 20170709 

Kvarstående punkter från föregående protokoll: 

 Tak över entré och skohylla vid bastun ska byggas. 

 Fasaden på södra sidan av Sunnan ska bytas senare i år.  

 Dynbox ska köpas in att förvara leksaker i.  

 Karaokemaskin ej klart. 

Ekonomisk rapport: 

Ekonomin är fortfarande god tack vare en bra säsong hittills. 

Alla säsongscampare har betalat avgiften. 

Nya medlemmar tillkommer kontinuerligt. 

Kontot och fakturor för basturenoveringen ska gås igenom för att alla kostnader för bastun ska bli på 

rätt konto 

Övriga rapporter: 

Mark: Normalt underhåll utförs regelbundet. 

Bygg: Normalt underhåll utförs.  

FA: Programmet för vänskapsveckan är klart. Dukar ska köpas in. Priser till lotteriet har samlats in. 

Föreningen bidrar med kostnaden för veterantåg för barnen under vänskapsveckan. 

Barn & Ungdom: TV är nu uppsatt i ”barnhörnan” i Ararat 

IT/Webb: Webbansvarig hanterar nu domänen gustavsbergscamping.se. Fiber: Varken Öppen Fiber 

eller Telia Företag kan erbjuda fiber. Telia kan erbjuda en 4G-lösning. Vi har gjort ett ärende i 

ledningskollen för att utreda vilka som har fiber i närområdet.  

Informationsärenden: 

Statistik: Antalet gästnätter fördelat Maj-Juni ligger i nivå med förra året. 

Skyltning: Skyltning avseende hundförbud vid badet har ytterligare kompletterats. 

En ny säsongare har tillkommit i och med köp av tidigare säsongares vagn med däck etc. 

Framledes ska styrelsen gemensamt ta alla beslut om nya säsongare. 

En säsongare har sagt upp sin plats vilken kommer att användas som gästplats. 

Kö för säsongplats ska regelbundet gås igenom av styrelsen. 

Riksmötet: 

Många bokningar har redan inkommit olika vägar. Sista anmälan är den 15/7. 

NBS kommer att representeras av 8 delegater.  

Beslutsärenden: 

Riksmötet: Matpriser fastställdes. PM för riksmötet justeras och skickas till förbundet. 

Familje/hushållsmedlemskap: Familje/hushållsmedlemskap upphör från 2018 och ersätts av 

parmedlemskap där två identifierade och namngivna parter har ett medlemskap som gäller det året. 

Vi ev. ny partner kan inte den nya partnern ingå i parmedlemskapet förrän efterföljande år och efter 

anmälan. 



Elmätare. Styrelsen beslutar att köpa in 3 ytterligare elmätare. Därmed ska alla säsongare ha 

elmätare i sina stolpar. 

Rum 6 i Arken. Dålig/unken lukt i detta rum har rapporterats av flera. Ingen åtgärd men hyrs endast 

ut i i sista hand vid behov. 

Toppning av björkar. Önskemål om toppning av björkar mellan badet och Björkvägen/Häggvägen. 

Offert har tagits in med en kostnad av 19’. Beslut: Bordlägges till nästa styrelsemöte. Det finns även 

behov av nedtagning och nyplantering av träd på Sjöängen. 

Övriga frågor: 

Vägen upp mot stugorna i norra änden av campingen behöver rustas alternativt ordnas p-plats till 

stuggästerna. Beslut på detta finns sedan tidigare. Styrelsen kontrollerar möjligheter att fylla ut för 

att göra p-platser bredvid stugorna 

En säsongplats har varit dåligt skött och fått en uppmaning till bättring. 

Nästa styrelsemöte: Den 20/8 kl.10:00 på Terrassen Gustavsberg Camping 


