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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017 för SVERIGES 

NATURISTFÖRBUND 

 

 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 6 st. protokollförda sammanträden, 3 st. 

via Skype och 3 st. möten där FS träffades fysiskt (24–25 juni, 30 juli och 25 mars i 

förbundsstugan på Paradisets naturistcamping. Däremellan har styrelsen haft kontakt per 

telefon och e-post. 

 

Riksmötet 2016 avhölls på Paradisets naturistcamping. 
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Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

 

 

Ordförande  Christer Nilsson (NF Gränsbygden) Info-PR 

Vice Ordförande Bertil Pålsson (NF Svanrevet)                 Kassör, Fondadministration                 

Ledamot                             Malin Arlinder Ekberg (NF EOS)            Föreningsansvarig                                                                  

Ledamot  Ing-Marie Kåberg(NBS)                       Sekreterare 

Ledamot  Göran Fredriksson (Knähakens NF) Webmaster 

Suppleant  Sylvia Larsson (NF Skaraborg) Ungdom  

Suppleant  Ulrich Oswald  (NF Svanrevet) Redaktör 

    

 

Revisor  Rolf Björklund (NF Västkusten) 

Revisor  Ingrid Karlsson (NF Västkusten) 

Revisorssuppleanter  Karin Jonnergård (NF Svanrevet) och Håkan Karlsson (NF Nord). 

Valberedning: Eirik Isene (NBS), Inge Gullander (NF Gränsbygden) 

Ing-Britt Gustafsson (NF Svanrevet) och med Ing-Britt Gustafsson 

som sammankallande 

 

 

MEDLEMMAR – FÖRENINGAR.  

Totalt antal medlemmar 2 652 uppdelat på 1 611 hushåll och 2 ungdomsmedlemmar. 

 

 

 

 

EKONOMI 

Vi har mycket god ordning på den ekonomiska redovisningen inklusive fonderna. Vi har 

lyckats hålla kostnaderna på en rimlig nivå, genom sparsamhet och samordning. Årets resultat 

blev +41 617.  

 

För övrigt se Resultat- och Balansräkningar. 

 

 

 

TILLSAMMANS 

Ny redaktör för Tillsammans är Ulrich Oswald. Tidningen har utkommit med fyra nummer. 

 

 

 

PR och MEDIA 

Malin och Christer har varit med i diverse radioprogram och tidningar. 
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WEBB 

Etikettsregler är utlagda i vänsterspalten på SNF: s hemsida och i högerspalten finns nu de 

svenska evenemangen. Programvaran Drupal har uppdaterats sex gånger under året, två av 

uppgraderingarna var omfattande och krävde omstrukturering av portalens och alla de cirka 50 

webbplatsernas databaser. Webmaster SNP och webmaster SNF samarbetade om detta arbete, 

och som gjordes medan portalen var satt i underhållsläge. De fyra andra uppgraderingarna var 

små och kunde göras på kort tid. 

 

En ny förbättrad nätblankett för ansökan om medlemskap gjordes tillgänglig för föreningarna, 

men tyvärr har inte så många föreningarna ännu tagit den i bruk. Modultypen SNP-beach som 

används på portalen för nakenbaden har moderniserats.  

 

Alla webmastrarna har tillgång till www.scandinavianaturist.org/odin, där det finns en 

manual. Där kan man också få tips och råd hur man ska gå tillväga med sin hemsida.  

 

Webmaster för Skandinavisk naturistportal (programvara och portalen) är Gerhard Skagestein 

som samarbetar med webmaster NNF – Kjell Gunnar Sörensen – och webmaster SNF- Göran 

Fredriksson. Detta samarbete fungerar utmärkt. 

 

 

INLAND 

Nordisk träff skedde i samarbete med Paradiset under midsommarhelgen. 

Danmark och Norge besökte vårt riksmöte. 

 

 

UTLAND 

SNF åkte inte till INF-kongressen på Nya Zeeland p.g.a. tidsomställning och för dyr resa. 

DNU fick våra röster. 

Norge inviterade inte SNF till deras årsmöte, men Christer var på DNU:s årsmöte i juni 

månad. 
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SLUTORD 

Det har varit ett givande år och förbundsstugan har varit en tillgång för förbundet. 

Vi ser nu fram emot ett sextioårsjubileum. 

 

 

Kyrkhult den 27 juni 

 

   

  Verksamhetsberättelsen undertecknades 

 

den 29 juli 2017 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Christer Nilsson   Ing-Marie Kåberg 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Göran Fredriksson   Malin Arlinder Ekberg 

 

 

_____________________________ 

Bertil Pålsson 

 


