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Styrelse och revisorer 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft följande sammansättning: 

Ordförande:           Lars Berglund 

Vice ordförande:     Jan Ekberg 

Kassör:     Curt Jansson 

Sekreterare Anette Isaksson  
Ledamot:    Gertie Clefberg                                                                               
Ledamot:    Peter Johansson 

Suppleant:    Ingemar Nordmark 

Suppleant:     Ekina Hed 
Revisorer:     Lennart Björk och Henrik Svensson 

                                                                Revisorssuppleant:    Bo Kleberg 

 

Övriga valda funktionärer 

Festkommitté:     Gertie Clefberg och Lena Berglund 

Valberedning:  Lisel Sjöstedt   

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har förutom konstituerande möte haft elva protokollförda 
sammanträden under året. 

 

Årsmöte 

Föreningens ordinarie årsmöte ägde rum den 7 mars i form av hybridmöte i 
Bagarmossens Folkets Hus samt via Zoom p g a pandemi. 

 

Höstmöte 

Föreningens höstmöte avhölls den 28 november i Föreningslokalen Pilotgatan 20, 

Skarpnäck. 

Tid för Årsmöte bestämdes till 6 mars 2022. 



 

Medlemsavgiften för 2022 beslutades att vara oförändrad:  
Enskild 375: -, par 550: -. Supportmedlemmar betalar 170: - resp. 320: -. 
Ungdomsmedlemskap 100: -. 

Budget och verksamhetsplan för 2022 antogs. 

 

Utvecklingskonferens  

SNF utvecklingskonferens hölls i anslutning till Riksmötet på Paradisets 
naturiscamping, Kyrkhult, den 27 augusti. Föreningens ordförande deltog på 
konferensen. 

 

Riksmöte 

Föreningen representerades på SNF Riksmöte den 28 augusti på Paradisets 
naturiscamping av en delegat.  

 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar var vid årets slut 186, fördelade på 151 hushåll. Av dessa 
var 5 supportmedlemmar, fördelade på 4 hushåll. Detta är en ökning med 6 
medlemmar sedan sista december 2020. 

 

Föreningsområde 

Föreningen har inget eget område, men vi betraktar Ågestabadet som vår 
naturliga träffpunkt under sommaren. Föreningen sköter badet i samarbete med 
Idrottsförvaltingen i Stockholm och har ansvaret för att badet ser snyggt och 
trevligt ut.  

 

Aktiviteter 

Den 9 maj var det städdag på Ågestabadet. Efteråt bjöd föreningen på grillkorv 
med bröd och dricka. 

Grillkväll på onsdagar har genomförts varje onsdag från den 2 juni till 25 
augusti. 

Eos-dagen/Naturismens dag firades den 19 juni. Föreningen bjöd på kaffe och    
bullar och därefter erbjöds försäljning från Cafévagnen. En tipspromenad 
anordnades. Det gavs även möjlighet att låna utrustning för egna aktiviteter.   

Cafévagnen har varit öppen de flesta soliga dagar under juni och juli. 

Den 26 september var det åter städdag på Ågestabadet. Ca 15 personer hade 
mött upp och plockade undan inför vintern. Flottarna togs upp på land, 



 

gungorna demonterades och togs in i containern tillsammans med borden och 
sopsäckshållarna.  

Under året bedrev vi inomhusbad på Gubbängsbadet på söndagar från 3 oktober 
till 19 december med undantag för november månad då badet var stängt för 
reparation. Vattengympa med ledare erbjöds varannan vecka. 

Basun på Ågestabadet har varit öppen på onsdagar kl. 16 till 21 och lördagar kl. 
12 till 16 under perioden september till december. 

 

Ekonomi 

Årets resultat framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Styrelsen föreslår att 

årets resultat, 29 872 kr, balanseras i ny räkning. 
 

Ett stort och varmt tack till alla medlemmar som på ett eller annat sätt bidragit 
till föreningens olika aktiviteter med tjänster och gåvor, som i slutändan 
kommer alla medlemmar till godo.  

Styrelsen 

 

Lars Berglund      Jan Ekberg    

 

Curt Jansson      Gertie Clefberg       

 

 

Anette Isaksson  Peter Johansson 

 

Ekina Hed   Ingemar Nordmark 


