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            Medlemmar, medlemsmatrikel och -register 
 

Föreningarna ansvarar för att underhålla ett medlemsregister med aktuella uppgifter om deras 

medlemmar. 

 

Föreningarnas gemensamma medlemsregister 

 

Sveriges Naturistförbund svarar för att underhålla ett gemensamt medlemsregister för 

föreningarna. Informationen är föreningarnas ansvar och egendom. Det gemensamma 

registret används för 

 

 Utskrift av etiketter för adressering av Tillsammans från Tryckeriet. 

 

Det är lämpligt att föreningen utser en registeransvarig inom sin styrelse och att denna alltid 

är känd av förbundets registeransvarig. 

Som ansvarig för SNF:s medlemsregister finns en person, f.n. Stig Theodorsson, som ska 

underrättas beträfffande 

 

 Nya medlemmar 

 Strukna medlemmar 

 Ändrade adresser 

 

Uppgifterna ska lämnas per snigelpost eller helst e-post till register@naturistforbundet.se 

 

Föreningarna får automatiskt en utskrift av föreningens matrikel strax efter 15 november 

samt i samband med utsändningen av Tillsammans. Föreningen kan även ta kontakt med 

registeransvarig för att få en färsk kopia på matrikeln. Ingen obehörig tillåts få någon 

information ur medlemsregistret; det är endast en förenings styrelse som tillåts få kopior på 

den egna föreningens matrikel. 

 

Beträffande supportermedlemmar: 

 

 En supportermedlem i en förening är alltid ordinarie medlem i en annan SNF-ansluten 

förening. 

 Supportermedlemmar är inte medlemmar i SNF genom den förening där de är 

supportermedlemmar och de ska inte ha Tillsammans genom detta medlemskap. 

 Supportermedlemmar är föreningens ensak och behöver inte finnas i det centrala 

medlemsregistret. 
 

Om de finns där får de inte räknas in i föreningens medlemstal för beräkning av INF-märken 

eller delegater till RM. 
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Beträffande ungdomsmedlemmar 

 

Ungdomsmedlemmar i SNF ska vara mellan 15 och 24 år gamla. Man räknas som vuxen 

medlem från det år de fyller 25. Vi registrerar inte ungdomar som inte fyllt 15 i det centrala 

medlemsregistret. 

 

Ungdomsmedlemmar får särskilda märken i naturistpasset. Dessa kostar inget gentemot INF 

men SNF vill i princip ha 50 kr per ungdom. Ungdomsmedlemmar får egna nummer av 

Tillsammans på egen adress. 

Det är upp till föreningarna vad de vill ta betalt för sina ungdomars medlemskap. 

 

INF och EuNat har evenemang där man räknar ungdomar som ungdomar ända upp till 27 års 

ålder. Andra arrangörer har satt en övre åldersgräns på 34 år. Detta har dock inget med SNF:s 

åldersgränser för medlemskap att göra. 

 

Årlig redovisning 

 
Föreningen ska, enligt stadgarnas § 6, till föreningsansvarig senast 15 december, lämna en 

kort redogörelse för hur många fullvärdiga medlemmar (personer), fullvärdiga 

medlemshushåll, supportermedlemmar med medlemskap i andra svenska naturistföreningar 

som föreningen har den 15 november. Denna redogörelse ska givetvis i möjligaste mån 

överensstämma med föreningens uppgifter i medlemsregistret och med de INF-märken som 

föreningen har sålt under året. 

 

Se även Stadgarnas § 6 

 

OBS! Var uppmärksam på att om inte föreningen sköter underhållet av informationen i 

medlemsregistret kommer det att inträffa att medlemmar blir utan Tillsammans och att 

strukna medlemmar kan komma att fortsätta få tidningen på föreningens kostnad, 

 

Om det redovisade antalet ordinarie medlemmar och hushåll understiger det antal tidningar 

som föreningens medlemmar faktiskt har erhållit, kommer SNF att debitera förbundsavgift i 

enligt antalet utskickade tidningar. 


