
Sammandrag av protokoll fört vid NBS styrelsemöte 20170610 

Ekonomisk rapport:   

Kassören redovisade tillgångarna. Föreningen har god ekonomi inför säsongen. 

Checkkrediten är inte utnyttjad. 

Övriga rapporter: 

Mark: En hel del grävjobb har utförts på campingen. Nya lyktstolpar har satts upp. En 

gammal brunn har reparerats. Gamla trägolv i tryckimpregnerat har körts till återvinning. 

Bygg: Bastun är klar. En skohylla har byggts utanför bastun. Ett litet skärmtak över 

entrén/skohyllan vid bastun kommer att byggas. Fasaden på södra sidan av Sunnan kommer 

att bytas i år. Förslag att riva den gamla vedbon vid bastun och ersätta med ny. 

FA: 3 nya säsongare saknar FA-grupp, FA-ansvarig ordnar detta. Midsommar och 

vänskapsveckan är under planering och börjar bli klart. Vi får besök av Åke och Ulf som 

spelar på vänskapsveckan. Lotterivinster har inkommit och insamlats i god omfattning. Vi 

uppmanar alla säsongare att skänka kaffe. Till midsommar och vänskapsveckan kommer det 

att finnas räklotterier. 

Barn och Ungdom: TV med väggfäste ska inköpas till Ararat. I redskapsboden under Arken 

finns en del leksaker som ska plockas fram och göras tillgängliga. Dynbox ska köpas in att 

förvara leksaker i. 

Mötesarvode: Beslut: Även adjungerad ska erhålla mötesarvode vid deltagande i 

styrelsmöte.  

Inköp av karaokemaskin: Det har inkommit önskemål att köpa in en Karaokemaskin. Per får i 

uppdrag att ta reda på önskemål och utbud.  

Tider för tystnad vissa storhelger: Det har inkommit önskemål om att senarelägga tider för 

tystnad vid våra största helger, midsommar, vänskapsveckan och kräftskivan. Detta kräver 

ändring av campingreglerna. Beslut: Styrelsen ger dispens för dessa tre tillfällen i år. 

Ordföranden sätter upp anslag på campingen om detta. Frågan om permanent förändring av 

campingreglerna tas upp på campingmötet. 

Riksmötet: SNF firar 60 år i år. Vi kommer att ha levande musik av Rockin Boys där SNF står 

för kostnaden. Föreningens delegater är under framtagande. Riksmötesgruppen hanterar 

beställningen av mat. 

Information från Ordförande: Ordföranden påminner om bastureglerna. Skohyllan ska 

användas för att undvika att det blir smutsigt inne i bastun. Per ordnar en skylt om detta. 

Inget skräp ska lämnas kvar vid bastun. Ny vedkorg med hel botten behöver köpas in. Bastun 



ingår för de som har städningen. Listan med uppgifter som ingår i städningen behöver 

revideras. Per ordnar detta. 

Projektering Servicehus: Förslag finns att bygga till på befintlig hygienbyggnad med nytt 

kök/disk samt ny reception. Beslut: Projektering kan påbörjas. Offert tas in. Kontakt tas med 

kommunen för möjligheter till att få bidrag.   

Övriga frågor: 

Hjärtstartare: Företaget vi hyrt hjärtstartare från svarar ej på mail. Kassören tar ny kontakt 

via telefon. 

Grillplatsen: Vindskyddet av presenning har nu blåst sönder flera gånger redan. Beslut: 

brädvägg ska byggas.  

Askkoppar: Det är olämpligt ur brandsskyddsäkerhet att ha askkoppar sitta på brädvägg. 

Beslut: Byggnadsansvarig får i uppdrag att införskaffa fötter och stolpar för att kunna placera 

ut askkopparna på bättre ställen. Detta kommer även hjälpa oss att styra upp vilka platser 

man röker på. 

Rum: 2st sängar har köpts in av säsongare för placering i rum S2.  

Beach Volley eller reservcampingplatser: Diskussion om ytan till vänster om vägen mot 

bastun. Beslut: Ta in ett kostnadsförslag på att gräva ur, forsla bort massor samt fylla med 

sand. 

Receptionsdatorn: Det finns ett behov av ett riktigt Office-program. Det är av värde att alla 

föreningens datorer använder samma version av Office-program. Beslut: Köp ett 

abonnemang på Office 365 som går att använda på 5 datorer. 

Redskapsboden: Några medlemmar har erbjudit sig att rensa ur redskapsboden under Arken 

och sätta upp hyllor. Föreningen ser tacksamt att detta utförs. 

Nya säsongare: 1 återvändande säsongare till rum. Det har visat sig att helt nya säsongare 

behöver en bättre introduktion på campingen. FA-ansvarig åtar sig detta. 

Fiberanslutning: Per försöker få kontakt med Open Fiber för att få en offert på 

fiberanslutning till campingen. 

Nytt förråd: Det finns ett förslag att bygga verktygsförråd under Arken där släpkärran nu 

står. Beslut: Byggnadsansvarig pratar med RA-bygg om vilka möjligheter som finns. 

Möteshandlingar: Justerade protokoll ska mailas till samtliga i styrelsen samt till revisorerna. 

Internet/Mail: Per reder ut hur vi administrerar domänen gustavsbergscamping.se och vilka 

mail-adresser som finns.  


