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Medlemsregister.  

SNF har tagit fram ett förslag på ett register. Varje förening skall kunna ha ett eget register så att när det 

är dags för tillsammans att skickas ut så kan SNF hämta adresser till detta. Förbundet kommer bara att 

kunna få fram adresser och inget annat. Säkerheten sköts utav Drupals säkerhetsteam som ser till att det 

är säkert. Alla webmasters har fått en testloggin för att kunna se hur det ser ut och komma med förslag 

om fler önskemål om tex. kolumner. Webmasters kommer att när registret är klart att kallas till 

möte/kurs. 

Fler förslag på layout behövs. Man kan som förening använda sitt eget register och endast använda detta 

register som adresslista till tillsammans. 

Om en förening inte vill vara med på detta register kan det bli så att tidningen kommer att skickas till 

föreningen som sedan får skicka den ut till sina medlemmar. 

När registret är klart kommer den att köras igång, förhoppningsvis under våren. 

 

Tillsammans. 

Tillsammans kommer att finns tillgänglig på nätet samtidigt som den kommer att skickas ut till alla under 

en period. Just nu finns jubileumsnumret att tillgå på nätet. Inga planer finns att sluta med 

papperstidning.  Detta är endast en tillgång för dom som vill kunna läsa den på en dator/surfplatta.  

 

Representanter på RM. 

Varje förening får skicka en representant på varje påbörjad 25te hushåll. Förslag att räkna per medlem 

istället. Att räkna per medlem kan resultera i att det blir en mer/mindre representant som föreningen får 

skicka. Om detta skall ändras så måste en motion sändas in till RM.  

Anledning till detta är att en familj idag ser annorlunda ut än den gjorde förr.  

 

Press. 

Vad skall vi kunna ta upp med pressen, som inte handlar om nakenhet. Försöka att få bort att det alltid 

frågas om nakenhet. 

Se: Hållbarhet inom naturism.   

Förklara skillnaden mellan nakenbad och naturiststrand. Pressen är ute efter att få ler läsare/tittare, det 

är säljande att ta upp nakenhet/sex. 

Hålla en kurs för dom som vill om hur man bemöter pressen.  



60 ås jubileet. 

Varför har Danmark fått så stor plats i jubileumsnumret, ett antal föreningar har inte haft möjlighet att 

skriva något till tidningen och ett antal har inte reagerat alls på förfrågan att vara med i 

jubileumsnumret.  

 

Svartlistning av medlemmar. 

Man får inte svartlista en person och meddela resterande föreningar. Men man kan kolla en ny medlem 

om det varit medlem i en annan förening och via den gamla föreningen kontrollera om personen blivit 

utesluten eller inte.   

Om en person missköter sig, på tex en camping, så skall den förening som personen missköter sig i ta 

hand om passet och skicka in till förbundet som sedan skickar till berörd förening, med en förklaring om 

vad som hänt. Mer samarbete mellan föreningar borde finnas. 

 

Föreningar som ej kommer på RM/utvecklingskonferens. 

Finns föreningar som kanske inte vet att det finns ett RM.  

Vi måste få fler föreningar att ställa upp att hålla i RM, det behöver inte vara en förening som har en 

camping. Man kan hyra ett större komplex typ vandrarhem. 

Förslag om att skicka ut en enkät, via mail, till dessa föreningar som ej kommer och fråga varför dessa ej 

kommer. Dålig information inom styrelserna om vad som gäller. Finns lathundar att tillgå på SFN:s 

hemsida. 

 

Hållbarhet inom naturism. 

Hur gör vi naturismen mer hållbar ut mot allmänheten. Vad vi kan ta upp. 

Som tex: Värnar om naturen, Alla är av lika värde, Gemenskap, Nya medlemmar. 

 

Övriga frågor. 

Diskussion and INF att vara kvar eller inte. Norge är mer intresserad utav ett samarbete inom norden. 

Hur göra att det blir fler naturistbad? Kommunerna behöver veta att det finns en förening i kommunen, 

då blir det lättare att få till en sådan strand. 

Nästa utvecklingskonferens kan vi bjuda in någon ifrån journalistförbundet.  

Se till att det en manual om vad som skall ske under mötet om tex att bjuda in tidning/radio/tv och vad 

mer man kan tänka på. 


