
 
       
 

 

 

Riksmöteshelgen i Paradiset 
 
Välkommen till Riksmötet 2016 och Utvecklingskonferens i Paradiset. 

Åter fick vi glädjen att anordna Sveriges Naturistförbunds riksmöte i Paradiset. Vi hoppas att 
ni som var här i fjol uppskattade vårt arrangemang. Vi kan inte erbjuda en lika storslagen 
tillställning i år, men vi lovar att göra ett bra arrangemang. 
Utvecklingskonferensen och Riksmötesförhandlingarna kommer att ske i samlingsstugan. 
Dessvärre måste vi också använda denna för måltiderna, men med lite god hjälp från 
deltagarna tror vi att det skall bli alldeles utmärkt. 
Möjligheterna att förlägga gäster i rum/stugor är mycket begränsade. För er som inte har egna 
tält/husvagn/husbil föreslår vi Halens camping/vandrarhem eller First hotell i Olofström.  
I möjligaste mån skall vi försöka att ordna med transporter för dem som så önskar. 
 
Torsdag den 28 juli Ankomstdag 

Vi samlas kring grillen, där var och en tar sin föring med. Passar ett bastubad bättre för dig är 
du välkommen in i värmen fram till kl. 23.00. 
 
Fredag den 29 juli Utvecklingskonferens 

08.00 Frukost serveras fram till 09.30 
10.00 – 12.30 Utvecklingskonferens 
13.00 Lunch: Gulaschsoppa Special med tillbehör. 
14.00 – 17:00 Utvecklingskonferens. Kaffe serveras i pausen 
19.00 Middag: Kassler  m. Coleslaw och tillbehör 
 
Lördag den 25 juli Riksmöte 

08.00 Frukost serveras fram till 09.30 
10.00 – 12.30 Riksmöte 
13.00 Lunch: Matjessill och potatis. 
14.00 Riksmötet beräknas avslutat 17.00. Kaffe serveras i pausen 
19.00 Middag; Grillad fläskkarré potatissallad och tillbehör 
 
Söndag den 26 juli 

08.00 Frukost serveras fram till 09.30 
 
Priser: 
Dygnsavgift 170: - 
El per dygn    40: - 
Dagsbesök       0:- 
 
Frukost   50: - 
Lunch   90: - 
Kaffe   40: - 
Middag 150: - 
 
 
Hjärtligt välkomna in i Paradiset! 
 

Södra Slagesnäsvägen 211 – 64,  290 60 Kyrkhult      
e-post: paradiset@naturistforbundet.se 
Tel. 0454-77 11 08 



Anmälan – Bokning  
 
Anmälan skall vara oss tillhanda senast fredagen den 15 juli.  
Även om ni inte logerar på Paradiset eller inte deltar i måltider vill vi få en anmälan. 
 
Förening ………………………………………………………………………… 
 
Betalare ………………………………………………………………………….. 
 
e-post adress för faktura………………………………………………………….. 
 
Deltagares namn: 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
……………………………   ……………………………..   ………………………….. 
 
Camping antal ekipage ……    Ström ? …… Ankomstdag      /   Avresedag        / 
 
Camping antal ekipage ……    Ström ? …… Ankomstdag      /   Avresedag        / 
 
Antal måltider: 
 
Fredag: 
Antal Frukost (50) ……… Lunch (90) ………Kaffe (40)……… Middag (150)……… 
 
Lördag: 
Antal Frukost (50) ……… Lunch (90) ………Kaffe (40)……… Middag (150)……… 
 
Söndag: 
Antal Frukost (50)………. 
 
Ev. Allergier/Intolleranser………………………………………Antal………. 
 
Ev. Allergier/Intolleranser………………………………………Antal………. 
 

Preliminärt. 
Vi skall försöka att arrangera/samordna transporter för dem som har logi på annan plats än 
Paradiset.  
 
Vi kan erbjuda transport för  ….  Personer från ……………………………………. 
 
Vi kan önskar transport för  ….  Personer från ……………………………………. 
 
Kontaktperson …………………………………….Tel. …………………………… 
 
Det går alldeles utmärkt att maila uppgifterna till paradiset@natutristforbundet eller ringa 
besked till 0454-77 11 08.  OBS! Anmälan av delegater skall också göras till SNF. 


