
 

Verksamhetsplan för 2023 

 
Styrelsen föreslår följande verksamhetsplan för föreningens verksamhet 2023 

 

Årsmöte 

• Årsmöte hålls söndagen den 5 mars 2023 kl 14.00.  

 

Höstmöte 

• Stadgeenligt höstmöte kommer att hållas under sista kvartalet 2023, i mitten/slutet av 

november. 

 

Inomhusbad 

• Inomhusbad anordnas veckovis söndagar på Bredängsbadet eller annat jämförbart bad 

under perioderna januari - april och oktober – december. Vattengymnastik kommer att 

erbjudas under förutsättning att vattengympaledare finns tillgänglig. 

 

Ågestabadet 

• Föreningen fortsätter att i samarbete med Idrottsförvaltningen i Stockholm hålla 

Ågestabadet i gång som officiellt nakenbad för Stockholmsområdet och se till att det 

är välskött och trivsamt. 

• Vårstädning på Ågestabadet 7 maj. 

• Underhåll av och visst nyinköp av växter till blomsterrabatten.  

• Underhåll av badflottarna. 

• Grillkvällar kommer som tidigare år att ordnas varje onsdag under juni - augusti under 

förutsättning att vädret tillåter.  

• Promenadslinga anordnas i skogsområdet runt badplatsen där den som vill kan röra sig 

naken. Eventuellt kan gemensamma promenader under ledning av en ledare ordnas på 

anslagna tider. 

• Nakengympa erbjuds alla på onsdagseftermiddagar under juni – augusti. 

• Simundervisning för barn, men även för äldre icke simkunniga samt simkunnighetstest 

(simborgarmärket) ska erbjudas under någon period under sommaren. 

• Livräddningskurs, HRL, ska arrangeras någon eller några gånger under sommaren. 

• Det kan även tillkomma yoga och ett par andra aktiviteter, för alla men speciellt för 

den äldre målgruppen över 65 år. 

• Höststädning av badet 24 september. 

 

EOS-dagen 

• Eos-dagen/Naturismens dag firas med aktiviteter samt att föreningen bjuder på kaffe 

med bulle till alla den 17 juni. 

 

Cafévagnen 

• Under förutsättning att det finns funktionär tillgänglig kommer cafévagnen finnas på 

plats soliga sommardagar, i första hand under helger. 

 

Bastuvagnen 

• Bastubad anordnas under hela året på onsdagskvällar och lördagseftermiddagar. 

 

 



Sammankomster 

• Vårfest ordnas i anslutning till Årsmötet 

• Höstfesten anordnas i anslutning till Höstmötet 

• Luciafirande den 10 december. 

• Någon eller några gånger under sommaren planeras att anordna knytkalas dit alla 

intresserade inbjuds. Ett av dess tillfällen bör förläggas till augusti och anordnas som 

kräftfest.  

 

 

Styrelsemöten 

• Styrelsen sammanträder i den omfattning som krävs för föreningens verksamhet, 

normalt en gång per månad under våren och hösten, ca nio möten per år. 

• En styrelsedag dit även övriga funktionärer ska bjudas i anordnas under våren 2023. 

Syftet ska vara att utveckla samarbetet mellan styrelsen och funktionärerna. 

 

Riksmöte 

• Vi avser att delta med det antal delegater vi har rätt till efter föreningens storlek 

och/eller är ekonomiskt försvarbart. 

  

Verksamhetsutveckling 

• Medel avsätts för att pröva nya idéer som kan komma under året. 

 


