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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018 för SVERIGES 

NATURISTFÖRBUND 

 

 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda sammanträden, 5 st. 

via Skype och 2 st. möten där FS träffades fysiskt (29 juli på Gustavsberg och 23 september i 

förbundsstugan på Paradisets naturistcamping. Däremellan har styrelsen haft kontakt per 

telefon och e-post. 

 

Riksmötet 2017 avhölls på Gustavsbergs naturistcamping. 
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Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

 

 

Ordförande  Christer Nilsson (NF Gränsbygden) Info-PR 

Vice Ordförande Bertil Pålsson (NF Gränsbygden)            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 (NF Bergslagens Solsport), Lena Schöllin (NF EOS), 

Inge Gullander (NF Gränsbygden) som sammankallande 

 Suppleant Bertil Påhlsson (NF Svanrevet) 

 

 

MEDLEMMAR – FÖRENINGAR.  

Totalt antal medlemmar 2 496 uppdelat på 1 527 hushåll och 2 ungdomsmedlemmar 

Medlemsantalet har sjunkit något sedan föregående år. 

Inga nya föreningar har bildats. 

 

 

EKONOMI 

Vi hart god ordning på den ekonomiska redovisningen inklusive fonderna. Vi har lyckats hålla 

kostnaderna på en rimlig nivå genom sparsamhet och samordning. Årets resultat blev -40 766 

vilket var bättre än budgeterade -48 700. 60-årsjubileet kostade 57 980. 

Vi blev ombedda att söka bidrag från Historiska fonden och när vi gjorde det blev det avslag 

med motiveringen att det inte varit några jubileumsnummer när förbundet fyllde 40 respektive 

50 år. 

 

För övrigt se Resultat- och Balansräkningar. 

 

 

 

 

TILLSAMMANS 

Tillsammans har, som tidigare, utkommit med fyra nummer tillsammans med NNF:s 

Naturistnytt. I samband med SNF:s 60-årsjubileum utkom ett extranummer av Tillsammans 

som bara distribuerades i Sverige. I detta extranummer gavs föreningarna, som ingår i SNF, 

möjlighet att berätta sin historia. 
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PR och MEDIA 

Ordförande var med i Sveriges radio P4 på Naturismens dag, där programledaren klädde av 

sig naken. 

Många tidningar har skrivit om naturiströrelsen, bl.a. Borås tidning, Värmlands Folkblad och 

Lokaltidningen.se. 

 

 

WEBB 

Modulen Mollom som vi har haft för att skydda oss mot spam blev i april tagen ur drift av 

leverantören. Därför har vi istället installerat en kombination av reCAPTCHA och Honeyspot 

på alla webbplatserna. 

Under året har flera säkerhetsuppdateringar av programvaran Drupal gjorts av webmaster SNP 

och webmaster SNF. Även arbetet med medlemsregistret i Drupal har fortgått. Mycket arbete 

har lagts ner för att få det funktionellt och säkert. Två föreningar testkör registret.  

 

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. 

 

 

 

UTLAND 

Ordförande Christer Nilsson besökte Wien på en extrakongress. Fyra styrelsemedlemmar 

deltog på EuNat i Danmark och Ulrich Oswald på DNU:s årsmöte. Vi blev ej inbjudna till 

Norges årsmöte p.g.a. deras ekonomiska problem. 

SNF skickade en delegat, en ungdomsmedlem i Föreningen Umenaturist, till UngNNF:s 

sommarträff på Sjöhaug. Kostnaderna för resan bekostades av Ungdomsfonden. 

 

 

 

 

SLUTORD 

Förbundsstyrelsen deltog i NF Gränsbygdens aktiviteter (inomhusbad) och ordförande 

bevistade Knähaken NF:s 20-årsjubileum. Förbundsstyrelsens medlemmar är ute och besöker 

de olika föreningarnas aktiviteter. 

Förbundsstyrelsen ser fram emot föreningarnas kommande aktiviteter.  

 

 

 

 

Paradiset 2018-05-26 
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 Verksamhetsberättelsen undertecknades 

 

den 12 juli 2018 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Christer Nilsson   Ing-Marie Kåberg 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Göran Fredriksson   Malin Arlinder Ekberg 

 

 

_____________________________ 

Bertil Pålsson 

 


