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PM angående Riksmöte och utvecklingskonferens i Sveriges naturistförbund 

den 28-29/7 2017. 

NATURISTFÖRENINGEN BERGSLAGENS SOLSPORT 

INBJUDER alla föreningar inom Sveriges Naturistförbund till 2017 års riksmöte 

den 28 – 29 juli på Gustavsbergs Naturistcamping i Nora! 

Det är vår förhoppning att alla föreningar vill besöka oss och vi lovar att vi ska 

göra vårt bästa för att du ska trivas i vårt paradis. 

Kallelse och övrig formalia handhas av SNF men vi kommer att sköta allt det 

praktiska för såväl utvecklingskonferensen på fredagen som riksmötet under 

lördagen. 

Sista definitiva anmälan ska vara inkommen den 15/7. Vi kan erbjuda 

campingplats för husbil/husvagn/tält, Rum i olika storlekar och Stugor. 

Än en gång, varmt Välkomna till Gustavsbergs camping! 

 

 

Sven-Erik Kilsten 

Ordförande 
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Anmälan till utvecklingskonferens / riksmöte 2017 

Jag / vi bokar följande på Gustavsbergs camping: 

 

Förening: ……………………………………………………………………………….... 

Antal personer: ………………………………………………………………………… 

 

Campingplats: ………………………………………………………………………….. 

Rum (olika, se webben): …………………………………………………………….. 

Stuga: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Ankomst: …………………………………………………………………………………… 

Avresa: ………………………………………………………………………………………. 

 

Måltidspaket fredag, antal á 280:-/st:………………………………………… 

 

Måltidspaket lördag, antal á 510:-/st:.………………………………………. 

 

Övriga önskemål: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  
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Att notera! 

Resor betalas av respektive förening som själva får fakturera SNF för deltagare 

till utvecklingskonferensen. NBS kan hämta de som ankommer med allmänna 

kommunikationer till Nora busstation. Anmäl till receptionen om så önskas. 

Logi och måltidspaket fakturerar NBS respektive förening. Notera följande: 

- NBS bjuder på korv med bröd på torsdag kväll. 

- Måltidspaketet är frivilligt men kräver anmälan och innehåller följande: 

- Fredagspaket: 

o Enkel frukost på terrassen kl.8-9 

o Lunch i tältet kl.13:00 

o Eftermiddagskaffe med kaka kl.15:30 

o Priset för fredagens måltidspaket är 280:-/deltagare. 

o (På fredag kväll har vi knytis vid grillen kl.19 där vi tar med oss 

egen mat) 

- Lördagspaketet: 

o Enkel frukost på terrassen kl.8-9 

o Lunch i tältet kl.13:00 

o Eftermiddagskaffe med kaka kl.15:30 

o Middagsbuffé med efterrätt i tältet kl.19:00 

o Söndag: Enkel frukost på terrassen kl.8-9 

o Priset för lördagens måltidspaket är 510:-/deltagare.  

 

- SNF firar 60 år och bjuder på levande musik på lördag kväll. Rockin Boys 

kommer att spela rockabilly för oss. Vi räknar även med spontan 

underhållning med trubadurer under kvällarna. 

  

- Det kommer att finnas extra biljetter till lördagens middag att köpa i 

receptionen så länge platser finns. Pris 220:-/deltagare 

 


