
Utvecklingskonferens 2016 

 

Plats: Paradiset naturistcamping, Kyrkhult. 12 föreningar fanns på plats. 

 

Minnesanteckningar 

Ärenden att ta upp: 

 

1: Riksförbund, för och nackdelar: 

Ett riksförbund kan bestämma mer över en förening.  

Bli mer idrotts inriktade.  

Flera emot på en annan utvecklingskonferens ett tidigare år. 

Deklarations / skattemässigt annorlunda. 

Mer jobb för styrelsen.  

Samma stadgar inom ett riksförbund för alla föreningar. 

Samordna mer istället för att göra ett riksförbund. 

 

2: medlemsregistret: 

Alla föreningar sköter sitt eget register. 

Förbundet har ingen rätt att se medlemsregistret. 

Borde stå i medlemsansökningar att dom godkänner att viss/all info visas till förbundet. 

Ett gemensamt register som ser lika ut för alla. 

Sena uppdateringar utav registret. 

Använda dropbox till alla föreningar? 

Inbjudan till webmasters till hösten för att diskutera medlemsregistret. Förbundet sköter denna 

inbjudan. 

 



 

3: passmärken: 

Hur hanteras dessa i föreningen. 

skall överblivna märken skickas tillbaka? 

Mer om detta på RM. 

Står mycket negativt på internet. Regler om hur detta sköts. 

Hur skall dessa beställas av föreningen. 

Kanske ändra årsbetalningen till slutet på dec för framförvarande år, för att sedan kunna 

beställa det antal man behöver. 

Kostnaden för märken ligger på 90:-. 

 

4: Kommunenkäten: 

Skickad till föreningar, skickas igen då vissa ej fått detta.  

Många kommuner har svarat av 290 har 70% svarat på enkäten. Vad skall göras med denna 

enkät? 

Ett gemensamt ark att kunna skicka till kommuner som har utformats utav alla gemensamt 

 

5: Campingplatser och närskap. 

Hur sköter man vad som gäller för regler på campingplatsen så att campingvärden vet vad som 

gäller, så att ingen som kommer blir felinformerad och ev ej mottagen 

 

6: Gå igenom förra årets konferens. 

Lästes igenom 

 

7: Press och marknadsföring: 

Ev. göra pressreleaser vid naturismensdag exempelvis. 

Lokala personer mer intressanta för tidning/radio  

Ställa upp vid mässor typ husvagnsmässorna. 



Mer positiv reklam till allmänheten. 

 

8: Regler för naturister 

Göra en svenskversion utav norska reglerna som stod i Tillsammans. 

 

9: fototävling. 

Skall den återupptas? 

Frågan om en bildbank kom upp och den är svår då många ej vill vara med i tidning. 

Fotofond finns på 2000:- kamera köptes in men ingen förening har haft intresse. 

Kontrollera fotolagen. 

Flytta över pengarna till en annan fond. 

 

10: Skandinavisk boule-tävling. Övriga frågor 

Information kommer att stå i tillsammans/naturistnytt. 

 

 

 

Vid tangenterna:  

Malin Arlinder Ekberg / föreningsansvarig SNF 


