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Information per e-post från FS. 
 

Sveriges Naturistförbund skickar information till föreningarna per e-post. Föreningar som inte 

har e-post får inte denna information. Sveriges Naturistförbund utgår från att det numera alltid 

finns någon i varje föreningsstyrelse som har tillgång till e-post som kan ta hand om e-posten 

till föreningen. 

 

Skandinavisk Naturistportal och underliggande webbplatser. 
 
Sedan juli 2012 finns en helt ny Skandinavisk Naturistportal:  www.scandinavianaturist.org 

Denna är gemensam för de tre skandinaviska naturistförbunden (inte helt klart för DNU under 

2016). 

Skandinavisk Naturistportal innehåller främst sådan information som söks om nakenbad, 

naturistcampingar och inomhusbad samt sådant som är gemensamt om naturism. D.v.s. den 

innehåller det som man vill ha reda på när man vill praktisera naturism. 

 

Naturistportalen innehåller information om alla kända nakenbad och alla naturistcampingar 

till vilka de skandinaviska förbunden har någon relation. Information om nakenbaden 

administreras av webmaster medan all information om naturistcampingar administreras av 

campingarna själva. Länkar till beskrivningar av dessa finns på Naturistportalens frontsida. 

Dessutom finns på denna frontsida information om lokala evenemang såsom inomhusbad 

under vintern och aktiviteter som föreningar och campingar anordnar. Sådana evenemang 

uppdateras och underhålls på resp. förenings och campings webbplats men visas även på 

portalens frontsida i kalenderforn. 

 

Naturistportalen finns på flera språk. 

 

Under Naturistportalen har SNF sin egen webbplats: www.scandinavianaturist.se/SNF 

Här finns det som kan vara intressant om det svenska förbundet och naturism i Sverige. 

Här finns även föreningsspalterna ur Tillsammans. 

 

Under Skandinavisk Naturistportal finns det möjlighet för varje förening att ha en egen 

webbplats som föreningen kan administrera helt självständigt. FS ska inte lägga sig i 

innehållet på föreningarnas sidor såvida inte innehållet strider mot förbundets stadgar och 

syften. 

Sådan webbplats är helt utan kostnad för föreningen www.scandinavianaturist.se/Namn där 

Namn är föreningens eller campingens namn. 

 

Det är upp till varje förening att själva utse någon att sköta denna. Hjälp kan begäras hos 

webmaster för svenska hemsidor, Göran Fredriksson, men kan vid svårare problem även fås 

av Portalens huvudwebmaster Gerhard Skagestein. 

 

Lägg märke till att vi skiljer på förening och den camping som föreningen ev. driver. En 

naturistcamping bör ha en egen webbplats skilt från föreningens. 

 

 

 

http://www.scandinavianaturist.org/
http://www.scandinavianaturist.se/SNF
http://www.scandinavianaturist.se/Namn
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Tänk på att Skandinavisk Naturistportal är naturismens och föreningarnas viktigaste 

”skyltfönster” mot omvärlden. Drygt 1 000 000 sidor läses av våra medlemmar och andra 

varje år. 
 

 

 

 


