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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015/2016 för SVERIGES 

NATURISTFÖRBUND 

 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 5 st. protokollförda sammanträden, 3 st. 

via Skype och 2 st. möten där FS träffades fysiskt (24 juli på Paradisets naturistcamping, 19 

mars hemma hos Bertil Pålsson). Däremellan har styrelsen haft kontakt per telefon och e-post. 

 

Riksmötet 2015 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  Yann Osorio (NF EOS)  Internationellt, sport, ungdom 

Suppleant  Furio Ammirabile (NF Västkusten) Utredningar  

Suppleant  Göran Fredriksson (Knähakens NF) Webb, IT 

    

 

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.  

Vid medlemsräkningen den 15 november 2015 var 18 föreningar anslutna till förbundet. Det 

sammanlagda medlemsantalet var 2609 personer fördelade på 1589 hushåll och 2 

ungdomsmedlemmar.  

 

Medlemsavgiften är sedan 2010 kr 180 per hushåll och år. 

 

Föreningarna och revisorerna har fått protokollen från styrelsemötena per e-post och förbundet 

har meddelat sig löpande på förbundets hemsida.  

 

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. 

 

För övrigt se Resultat- och Balansräkningar. 

 

TILLSAMMANS 

Organiserade naturister i Norge och Sverige får både NNF:s tidning NaturistNytt och 

Tillsammans.  

 

Tillsammans har även i år kunnat framställas och distribueras utan moms. Medlemstidningen 

står för ca 1/3 av förbundets kostnader och anses fortfarande vara mycket viktig för 

kommunikationen mellan förbund och föreningarna liksom för kontakten mellan föreningarna 

och deras medlemmar. 

 

Föreningsspalterna har används flitigt och finns även att läsa på vår hemsida under  
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Skandinavisk Naturistportal under fliken Tillsammans. 

 

Tiderna för inomhusbaden publiceras i en sammanställning i Tillsammans.                

 

Badtidernas publicering på Naturistportalens frontsida sköter föreningarna själva genom sina 

egna webbplatser. Det samma gäller information om sommarens evenemang som föreningar 

och campingar arrangerar. 

 

PR och MEDIA 

Pressen har som brukligt berättat om oss och våra förehavanden. I första hand har det varit på 

initiativ från föreningar men även förbundet har tagit kontakt med media. 

 

Mer än tio dagstidningar har haft artiklar om oss och TV4 intervjuade Christer Nilsson i deras 

morgonprogram i somras. Vidare rapporterade SvT Blekinge från vårt Riksmöte. 

Dessutom har det varit ett par radiointervjuer, Radio P4 Malmöhus besökte Solhejdans 

camping och Malin Arlinder Ekberg blev intervjuad av Sveriges Radio.  

En dokumentär om naturiströrelsen visades på SvT under sommaren. 

 

WEBB 

Skandinaviska NaturistPortalen, SNP; bygger på att föreningarna utnyttjar sina webbplatser 

för att beskriva föreningarna och de aktiviteter de har där samt att campingarna använder sina 

tilldelade webbplatser för att beskriva campingarna.  

Varje webbplats är självständig med egen databas och med möjlighet och frihet att utveckla de 

olika webbplatserna efter egna idéer och tyckanden.  

 

Kostnaderna för driften av Naturistportalen, SNP ligger på drygt 7 000 kr per år för de två 

webbhotellkonton. Kostnaden för drift, underhåll och användarstöd delas med NNF. 

 

Under verksamhetsåret gjordes det över 330 000 besök på Skandinaviska Naturistportalen och 

mer än 1 miljon sidor var man inne på. 

 

INLAND 

En kommunenkät genomfördes angående nakenbad och campingplatser. Av Sveriges 290 

kommuner svarade 205. 

 

UTLAND 

Christer Nilsson har varit på Danmarks årsmöte och han deltog också på EuNat i Laborde i 

Frankrike. Bertil Pålsson närvarade på Norges årsmöte. 
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SLUTORD 

Så har ytterligare ett verksamhetsår gått. Det har varit ett spännande år med en del nya 

händelser som t.ex. att vi har fått vår första förbundsstuga. Samarbetet med NNF och DNU 

går framåt, där vi bland annat på nytt försöker att hålla Nordisk träff. Vi ser fram mot ett nytt 

intressant naturistår.  

 

 

 

 

Kyrkhult 2016-06-23 

 

 

 

   

  Verksamhetsberättelsen undertecknades 

 

den 30 juli 2016 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Christer Nilsson   Ing-Marie Kåberg 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Yann Osorio    Malin Arlinder Ekberg 

 

 

_____________________________ 

Bertil Pålsson 


