
 

NATURISTFÖRENINGEN BERGSLAGENS SOLSPORT 
Verksamhetsberättelse för 2017 

 
Styrelse 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande, campingansvarig och ansvarig för 

campingvärdar                      Sven-Erik Kilsten 

 

Vice ordförande, ansvarig för markfrågor            Erwin Hedén 

 

Kassör, medlemsregister, marknadsföring  May-Eli Wretling 

 

Sekreterare                                                          Vakant 

 

Barn & ungdomsansvarig                      Vakant 

 

Ledamot ansvarig för byggfrågor    Peter Rosencrantz 

 

Ledamot ansvarig för fest/ arrangemang   Gro Mette Wang 

 

Övriga funktionärer 

 

IT-ansvarig, Bergslagsaktuellt, Webb  

Tillsammans                                                      Per Wretling, Susan Kumm

   

 

Revisorer    Kjell Sternrot 

Karl-Gunnar Olsson 

 

Revisorssuppleant    Bo Carlqvist 

 

Valberedning, sammankallande  Therese Ståhl Olsson 

Alf Prestegård 

Nils Tunströmer 

 

Vi har under året haft två avhopp från styrelsen, ett frivilligt och ett ofrivilligt. 

 

 

http://www.scandinavianaturist.org/Bergslagen/sv/system/files/Verksamhetsber%C3%A4ttelse2014_0.pdf#page=1
http://www.scandinavianaturist.org/Bergslagen/sv/system/files/Verksamhetsber%C3%A4ttelse2014_0.pdf#page=1


 

Möten sammankomster 

Styrelsen har under året haft 6 ordinarie styrelsemöten och 2 extra styrelsemöten,  

ett vårmöte/extra årsmöte och ett höstmöte som även de har protokollförts. 

Föreningens årsmöte hölls den 25 mars på Åkerby Herrgård. Före mötet bjöd 

föreningen på lunch och kaffe. 

 

Vårmötet hölls den 6 maj, höstmötet hölls den 16 september,  

Campingmöte som alla på campingen var välkomna till ägde rum den 22 juli och 

det var välbesökt. 

 

Riksmötet 

Riksmötet anordnades 27-30 juli av Naturistföreningen Bergslagen Solsport och 

avhölls på Gustavsbergs Naturistcamping 

Medlemsavgift 

450 kr för familj, 350 kr för ensamstående, 200 kr för supportermedlemmar samt 

en frivillig avgift för livstidsmedlemmar.  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är i dagsläget god och likviditeten även den god. Krediten 

på 100 000:-  är aldrig utnyttjad. Då föreningen har mycket god ekonomi har 

styrelsen tagit beslut att använda en del av dessa medel för ytterligare 

investeringar.  

Samarbetet med CÖ Redovisning i Nora är gott och detta gör att vi har god 

ordning på vår bokföring. Föreningens/campingens bokföring är så pass 

omfattande att detta inte kan skötas på ett tillfredställande sätt på fritidsbasis.  

I övrigt hänvisas till resultat och balansräkning. 

 

Marknadsföring  

Marknadsföringen kostar ca 25 000 kronor per år. 

Även under det här året har arbetet med marknadsföring bedrivits genom 

annonser i Noraguiden, Noradagarna, Sommarguiden Örebro län och Landet 

runt. 

Information om campingen finns sökbar på internet 118100 och finns dessutom 

som val att söka på hemsidorna för bl a TV4, Expressen, GT, Dagens Industri, 

msn.se m fl. 

Vi finns även med på Turistmål.se samt Husvagn och Camping som ger ut 

campingkatalogen för fri-stående campingar, FC90. 



Utomlands marknadsför vi oss på nedcamp.com både på webben och i tidningen. 

Campinggäster får som tidigare en särskild informationsbroschyr. 

Föreningen 

Medlemsantal vid årets början: 305 hushåll, 529 medlemmar 

Medlemsantal vid årets slut: 262 hushåll, 446 medlemmar  

Medlemsregistret är i god ordning och uppdateras kontinuerligt. 

Campingvärdsgruppen  

Campingvärdarna är en grupp säsongarscampare som jobbar med bokning, 

planering och att ta mot våra gäster, in- och utcheckning och informera och se till 

att gästerna kommer på rätt plats. 

Helger som midsommar och andra veckan i juli, vänskapsveckan och helgen i 

augusti då det är kräftskivan så är det ett riktigt pusslande för campingvärdarna, 

för att fixa platser för alla våra gäster.  

 

När det gäller uthyrning av rummen så är det kanske inte så svårt för 

campingvärden för där har vi ju bara ett vist antal rum och när dessa är slut så är 

dom och vi kan inte göra mycket mer.  

 

Hjälpmedel till campingvärdarna är ett datorprogram för bokningen av rum, stugor 

och campingplatser. 

 

Campingvärdskapet delades av 6st. säsongscampare. 

Årets campingvärdar har varit väldigt få vilket har resulterat i att det har blivit 

väldigt många arbetspass på vissa personer. Dessa har gjort ett fantastiskt bra 

jobb och lyckats att planera in så att vi alltid har haft någon på plats i receptionen.  

Om vi inte får fler som är villig ta på sig att arbeta några dagar i receptionen per 

säsong, måste vi titta på andra alternativ som blir en stor kostnad för föreningen. 

Campingvärdsansvarig: Sven Erik Kilsten 

 

Dagbadare  

Badplatsen har varit välbesökt. 

 

Bergslagsaktuellt, webb, Tillsammans. 

Susann Kumm gjorde medlemsbladet Bergslagsaktuellt och föreningsspalten 

för NBS i Tillsammans fram till vårmötet i Maj då Per Vretling tog över som 

webmaster och redaktör. Bergslagsaktuellt nr.4 i december gjordes åter av 

Susann Kumm då hon vikarierade för Per. Per Vretling har skrivit övriga 

nummer av Bergslagsaktuellt och föreningsspalterna i Tillsammans för NBS 

räkning. 



Per har också varit ansvarig för webben och den har uppdaterats kontinuerligt 

under året, både på Naturistföreningen Bergslagens Solsport och Campingens 

webbsida, Gustavsbergscamping.se. 

Ansvarig utgivare för Bergslagsaktuellt har varit Sven-Erik Kilsten. 

Fest- och arrangemangsgruppen 

Följande aktiviteter har varit arrangerat 

• Möte för säsongare 

• Vårstädning och vårmöte på Gustavsberg  

• Vårstädning på Trumön 

• Midsommafirande 

• Vänskapsdagar 

• Campingmöte 

• Riksmöte 

• Kräftskiva 

• Surströmmingsskiva 

• Höststädnig och höstmöte 

Mark- Bygg gruppen 

Ny gavel på Sunnan 

En del gamla golv är borttagna 

En av vedbodarna är riven och skall ersättas med en ny 2018 (förhoppningsvis) 

Två lampor är uppsatta vid infarten 

Grävt ur och gjort i ordning 3 platser för husbilar 

Fixat ett bättre skydd mot brännskador vid bastuaggregatet 

En ordentlig skohylla utanför bastun. 

Ansvarig: Peter Rosencrantz 

 
Trumön  

Det är en liten trevlig badplats med en stor gräsyta, sandstrand, brygga, gungor, 

grillplats och vindskydd beläget vid sjön Multen.  

Föreningen har arrenderat den här platsen sedan ca 40 år tillbaka.  

Har ni inte besökt badet ännu så föreslår vi er att ni gör ett besök till denna oas. 

 

Ett stort tack till Lisbet och Lars för allt jobb som ni lägger ner på badet. 

 

Barn- och ungdomsverksamhet  

På Vänskapsveckan ordnades aktiviteter för barn och ungdomar. En tv har inköpt 

till barnhörnan i Ararat, där finns även lite nya filmer. Vi har köpt en dynbox för 

leksaker den står i anslutning till gungorna, även utanför Arken finns hylla för 

leksaker. 



Övrigt     

Tre vattenprover har tagits i sommar och alla har varit godkända. Även i år har vi 

hyrt en hjärtstartare som placerades på toaletten, tack och lov har den inte 

behövts användas. 

Slutord 2017 

Ännu ett mycket gott verksamhetsår har passerat och vi kan konstatera att 

sommaren 2017 har varit en riktigt bra sommar. 

Sommaren började inte så bra, maj var en kylig månad, men sen kom 

naturistvädret och höll i sej till mitten på september. 

Tack vare en varm och skön avslutning på sommaren så kom vi upp i över 12000 

gästnätter, enligt statistiken, rekordet från 2011 med 13298 gästnätter står sig 

alltså fortfarande. 

Året har präglats av dom årliga aktiviteterna, som midsommarfirande, 

vänskapsveckan med olika tävlingar, tipsfrågor, marknad, kräftskiva, och 

surströmming. 

För att hålla campingen i ett bra skick, har stora frivilliga insatser gjorts både av 

styrelsen och övriga säsongare och gäster. 

Vi har också haft inomhusbad för naturister första lördagen varje månad höst, 

vinter och vår, med ganska många badgäster. 

Ordföranden har även deltagit i turistfrukostar och andra möten med kommunen 

och turistnäringen i Nora. 

Vi vill som avslutning tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit, med 

frivilliga insatser, till att vi har den fantastiska camping som vi har. 

 

 

Sven Erik Kilsten                  Erwin Heden                 

 

May-Eli Wretling   Peter Rosencrantz              

                                                                          

Gro Mette Wang 

 

 


