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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015/2016 
 

Styrelsen. 

FS planerar som vanligt numera att ha ett ”fysiskt” sammanträde utöver de möten som hålls i 

samband med RM. Därutöver håller vi telefonmöten (Skype) när så behövs.  

 

PR 
FS kommer att ta tillvara de möjligheter som dyker upp för att göra PR för Naturismen.  

Vi satsar bland annat på att med god hjälp från naturistföreningarna kunna sprida information om 

naturism.  

 

Naturismens Dag är lördagen i helgen före Midsommarhelgen – 13 juni 2015. Naturismens vecka 

ska vara 11 juni – 21 juni 2015. 

 

Internationellt. 
INF-kongressen 2016 kommer att vara på Nya Zeeland 16 – 20 november 2016.  

SNF kommer även att delta i lämplig omfattning i möten med NNF och DNU. 

EuNat 2016 kommer att vara i Frankrike på våren 2016.  SNF ska delta i detta arrangemang. 

 

Alla internationella evenemang annonseras och rapporteras på Naturistportalen. 

 

Ungdom. 
Inbjudningar till INF:s ungdomsevenemang annonseras under Internationellt på Naturistportalen. 

 

Pressklippen. 
Dessa bygger på medlemmars och föreningars länkar, klipp, bandinspelningar och så vidare.  

 

Tillsammans. 
Tillsammans/Naturist Nytt kommer som vanligt ut med 4 nummer och som vanligt i samarbete med 

NNF. 

 

Internet 
Det är troligt att SNP kommer att utökas med webbplatser för DNU:s föreningar och campingar.  

DNU har nämligen fått en ny webmaster som är intresserad av att DNU använder sig av Drupal och 

därmed blir integrerad i den Skandinaviska Naturistportalen. 
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Vi kommer att underhålla de uppgifter som finns om naturistcampingar, nakenbad och inomhusbad 

på Skandinavisk Naturistportal. Detta bygger givetvis på att föreningar och campingplatser gör ett 

bra jobb med att förmedla nyheter och förändringar till webmaster. 

 

Vi tror att vi skall kunna sälja annonsplats på Naturistportalen i högre utsträckning. Intäkterna från 

detta skall täcka delar av driftskostnaden.  

 

Information om INF:s och EuNat:s evenemang skall finnas på Naturistportalen liksom annan 

information från INF (Federation FOCUS). Information om föreningarnas aktiviteter har en viktig 

plats i Portalen eftersom det finns möjlighet att få föreningarnas evenemang på portalens förstasida. 

 

 

Förbundsstyrelsen 
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