
Sammandrag av protokoll fört vid NBS styrelsemöte 170820 

Ekonomi: Ekonomin god med idag ca 637’ på kontot och outnyttjad kredit. 55’ ligger för betalning, 

detta är fakturor och skatter. Arvoden har ännu ej betalats ut. Faktureringar för riksmötet återstår. 

Mark: 3 nya lyktstolpar har satts upp på campingen under våren. Normalt underhåll har utförts 

under sommaren. 

Bygg: Kommunen kommer att ta in offerter på ny fasad på Ararat, ny fasad och fönster på Sunnan 

samt nya fönster och balkongdörr på Arken och äska pengar från kommunens budget för detta. Den 

nedre vedbon vid bastun är fallfärdig. Platser på björkängen behöver grävas ut och fyllas med 

markduk och sten med tanke på allt fler och tyngre husbilar.  

Beslut: Utför rivning och bortforsling av gamla vedbon samt gräv ur och förbättra 3 st campingplatser 

på Björkängen under förutsättning att totalkostnaden ej överstiger 40 000:-.  

FA: Endast höststädning/höstmötet återstår. Säsongens arrangemang har samtliga varit lyckade och 

FA-grupperna har gjort ett bra jobb. 

Barn & Ungdom: Box för leksaker på plats vid lekplatsen. Lek och spel-artiklar har placerats på hylla 

utanför förrådet så att alla kan låna av dessa. 

IT/Webb: Fiber: Ärendet i ledningskollen avslutat, nästa steg blir att kontakta flera leverantörer och 

prata med Nora kommun. Manus till ”Tillsammans” är skickat till SNF. Webbsidorna är uppdaterade. 

Information från ordförande: Statistik: Campingen ligger 200 gästnätter under förra årets siffror. 

Beslutsärenden: Nedtagning och nyplantering av björkar mellan sopstationen och badet.  

Beslut: Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte. Styrelsen är i grunden positiv till förslaget men vill 

utreda konsekvenser och alternativ. 

Medlemsregister: SNF har skapat möjligheten för föreningarna att ha medlemsregistret på SNF’s 

servrar. En inbjudan till genomgång och utbildning av detta har erbjudits och kommer att ske den 

23/9 på Paradisets naturistcamping i Kyrkhult. 

Beslut: NBS skickar webmaster och medlemsregisteransvarig. NBS betalar reseersättning för 1 bil 

samt boende. 

Ansökningar till säsongsplats och byte av säsongsplats: 

Status: 4 säsongsplatser kommer att vara lediga till nästa säsong. Det finns 11 ansökningar i kön till 

säsongsplats. Det finns 3 ansökningar om att byta säsongsplats. 

Beslut: Styrelsen beviljar de 3 ansökningarna avseende byte av plats. Övriga ansökningar behandlas 

på kommande styrelsemöten. 

Brandskydd: Avstånd mellan husvagnar/husbilar. MSB har en rekommendation om ett avstånd på 4 

meter mellan enheter. Med enhet menas även förtält och annat. Detta är dock ingen lag. 

Beslut: Vi skriver in detta som en rekommendation när vi reviderar campingreglerna. 

Avgifter: Styrelsen föreslår till höstmötet att avgifter för campingplats, stuga, rum ska höjas med 20:-

/dygn 2018. Samtliga övriga avgifter oförändrade. 


