
Till Sveriges naturistförbunds riksmöte 2016 
 
Valberedningens förslag. 
 

Presidium: 
Förslag till Ordförande för mötet: 
Eirik Isene, NF Bergslagens solsport. 

Förslag till Sekreterare för mötet: 
Ing-Marie Kåberg, NF Bergslagens solsport 
 

Förbundsstyrelse. 
Förslag som Ordförande för Sveriges Naturistförbund: 
Christer Nilsson, NF Gränsbygden 
Förslag som ledamöter (mandatperiod 2 år): 
Malin Arlinder Ekberg, NF EOS 
Göran Fredriksson, NF Knähaken 
Förslag som suppleanter (mandatperiod 1 år) 
Sylvia Larsson, NF Skaraborg 
Ulrich Oswald, NF Svanrevet 
 

Revision 
Förslag som revisorer (mandatperiod 1 år): 
Rolf Björklund, Västkusten 
Ingrid Karlsson, Västkusten 

Förslag som revisorsuppleantet (mandatperiod 1 år): 
Karin Jonnergård, Svanrevet 
Håkan Karlsson, Nord 
 

Valberedning. 
Förslag till ledamöter i valberedningen (mandatperiod 1 år) 
Ing-Britt Gusafsson, NF svanrevet, 
Eirik Isene, NF Bergslagens Solsport 
Inge Gullander, NF Gränsbygden 
 

Valberedningens uppfattning 
Så långt vi har kunnat följa arbetet i styrelsen menar vi att de har gjort ett gott jobb och att samtliga ledamöter 
engagerat sig för verksamhetens bästa. Vi föreslår därför, med två undantag, omval av samliga ledamöter och 
suppleanter. 
 Furio Ammirabile har förvisso tackat ja till omval, men med ett litet förbehåll att engagemanget för NF 
Västkusten måste komma i första hand. Det vill säga att eftersom Furio, liksom de flesta människor, har 
begränsat med disponibel tid får förbundsarbetet komma lite i andrahand emellanåt. 
 Yann Osorio kommer framöver att ha mindre tid att disponera för förbundet och har av den anledningen 
tackat nej till omval.  
 Vi föreslår då Göran Fredriksson, som tidigare varit suppleant, att nu väljs som ledamot och Ulrich Osvald samt 
Sylvia Larsson som suppleanter. 
 

Ulrich Osvald, är medlem i Svanrevet. Han är en sedan länge hängiven Naturist och långtidscampare. På 
Solhejdan aktade han inte att delta i det praktiska arbetet med campingen. Han har också haft hand om värdskapet 
a/s Sjöhaug på Moss i Norge. Osvald har ställt sig till förfogande som redaktör för Tillsammans. 
 
Sylvia Larsson, är medlem i Skaraborg. Sylvia har ett stort engagemang i NF Skaraborg som medlem i styrelsen 
bl.a. Många har säkert blivit bekant med henne, dels genom NF Skaraborgs föreningsspalt eller kanske främst 
genom spalten ”Bara noveller och naken mat” i Tillsammans som hon gör tillsammans med ”Karin”. 
 

Revisorer och revisorsuppleanter har skött sina åtagen på ett bra och övertygande sätt och vi kan därför 
föreslå omval på samtliga poster. 
 

Några förslag på kandidater till valberedningen har vi inte fått in, men sittande ledamöter är beredda att även 
nästa år arbeta som valberedning. 
 
 
den 22 juli 2016 
 
Ing Britt Gustavsson  Eirik Isene  Inge Gullander 


