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        Postbox, Ekonomibrev, E-post och Hemsida m.m. 
 

Det är viktigt att information om hur man kontaktar föreningen är stabil och inte ska ändras 

så snart det blir personändringar i styrelsen. Besökare på föreningens hemsida eller på 

förbundets förteckning över föreningar och deras adresser skriver upp kontaktinformationen 

och använder denna under lång tid framöver oberoende av om föreningen ändrar 

informationen i Tillsammans och på webben. 

 

Detta resulterar i felsända brev och irritation över att e-post inte kommer fram etc. 

 

Postbox är ett sätt att undvika en del av dessa problem. Se Postens Hemsida. 

 

E-postadresser 

 

Förbundets e-postadresser till föreningarna är ett annat sätt att undvika onödiga förändringar 

ute hos de som vill komma i kontakt med föreningen. 

Föreningarna har fått en föreningsadress i stil med: föreningsnamn@naturistforbundet.se 

All e-post som skickas till denna adress skickas vidare till den e-postadress som föreningen 

bestämmer att de vill ha e-posten till. E-posten är då redan rensad för virus och i viss mån 

spam. 

 

Ekonomibrev 

 

Tidigare fanns det något som hette föreningsbrev, men det finns inte längre utan nu är det 

ekonomibrev som gäller. För priser se Postens hemsida. 

 

Hemsidor 

 

Varje förening har rätt till en Hemsida/webbplats under Skandinavisk Naturistportal. Många 

föreningar har valt att dessutom ha en webbplats utanför Naturistportalen som antingen är 

reklamfinansierad eller betald av föreningen. 

För oss alla naturismen vore det mycket bättre om föreningarna koncentrerade informationen 

om föreningen och föreningens aktiviteter till föreningens webbsida under Naturistportalen. 

Orsaken till detta är bl.a. 

 

• Föreningen får fler besökare än de kan få på sina externa sidor. Det finns flera hundra 

tusen länkar (bookmarks) hos de som besökt Naturistportalen någon gång. Detta har 

byggts upp under alla de år Naturistportalen varit igång. 

  

• Även Naturistportalen får flera besökare. 
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• Naturistportalen får ännu högre status bland de som surfar efter information om 

Naturism och naturistisk utbud: ”Det är på Naturistportalen man hittar vederhäftig 

information”! 

  

• Föreningarna är redan med och betalar för sina sidor under Naturistportalen genom 

sin förbundsavgift. Det kostar inte ett öre mera om föreningarna utnyttjar det de redan 

betalt för. 

  

• Förbundet lägger sig inte i hur föreningarna disponerar sin webbplats så länge 

innehållet inte strider mot SNF:s stadgar eller allmän lag. En föreningssida ska skötas 

av föreningen själv. 

  

• Det erfordras ingen specialkunskap i html, php, flash eller andra knepiga verktyg och 

program. Kunskap om Windows och MS Explorer (eller en annan browser) och 

vanliga E-post ikoner etc. räcker! 

 

• Det är lätt att flytta jobbet med att underhålla föreningens sidor till en annan person – 

det är inte personbundet. 

 

• Det är uttryckligt solidariskt med naturiströrelsen att koncentrera föreningarnas 

information till Skandinavisk Naturistportal! 

 

Se även Naturistportalen och föreningsinfo”  

 

 

     


