
Anteckningar från utvecklingskonferensen 2015. 

Plats: paradiset 

 

Diskussionsämnen: 

Ungdomsmedlemskap: Skandinaviskt ungdomsförbund diskuterades. 

Målsättning av förbundet. Grupparbete 2 

Mail fungerar inte som den skall.  

Mailadresserna i naturistförbundet går ej att skicka mail ifrån. Alla föreningsadresser skall 

skickas till sekreteraren för att kringgå att det inte fungerar. Det går att få mailadresser men 

en liten kostnad finns i detta. 

Agenda för konferensen. Fanns denna gång.  

Olika policy vid mottagande av gäster. Hur man skall ta in gäster, legitimation mm. 

Grupparbete 2 

Marknadsföring. Grupparbete 1.  

Vad kan man göra för felaktig reklam för naturism? Mer bra marknadsföring kan avhjälpa 

detta. 

Dialog med föreningar från SNF. 

Samarbete mellan föreningar. Grupparbete 1.  

Föreningar besöker varandra en del under sommaren styrelsemedlemmar kan ta kontakt 

med styrelsen för den campingen är på och träffas och lära känna varandra. 

Hur vi skall bli fler medlemmar. Grupparbete 1 

Vad vi vill med utveckling. 

Uppehåll av konferensen:  

I många år så har det diskuteras var som hänt förr. Mer om vad vi kan göra i framtiden. 

Lägga konferensen på våren.  Kom inte så mycket folk på dessa förr. 

Kommunenkäten: 
Sveriges Radio har fått enkäten för ev. kontroll av varför så få har svarat. Enkäten gås igenom och 

kommer att skickas ut till föreningarna.  

Passmärken.  

Inf Har slutat att ta märken i retur och vi får betala för dom märken som beställs. Plastkort 

kan vara en ersättning. Måste dock ha ett förbundsregister för medlemmar. Styrelsen borde 

reda på kostnader och kommer med ett förslag till nästa RM om hur skillnaden är och vilket 

vi borde försätta med.  

Ta tag i det internationella. Grupparbete 2 



Hjälpa till i förbundsarbetet. Redaktör.  

En ny redaktör sökes fortfarande till tidningen Tillsammans. Inget intresse har kommit in. 

Det kan vara en medlem som vill göra detta. 

Tidningen Tillsammans, nät eller papper.  

Man kan skriva ut den om man vill ha den på papper. 

Stadgebearbetning. Tas upp på Riksmötet.  

Arkivet. Hur har arkivets sköts? Digitala arkiv kan användas för detta. För att bevaras för framtiden. 

Grupparbete 1 marknadsföring, samarbete mellan föreningar, hur vi skall bli fler medlemmar: 

Grupp 1 o 2:  

Närliggande föreningar bör kunna samarbeta.  

Fler medlemmar kan lockas med fler aktiviteter, kan vi erbjuda mervärde för att locka fler 

medlemmar. Vilka medlemsrabatter finns och kan erbjudas. Provavgift föreslås.  

Alla pressklipp bör ligga på nätet. 

Grupp 3: 

Föreningar lägger in aktiviteter i kalendern, man kanske skal skicka mail till föreningar när aktiviteter 

planeras.  

Alla föreningar borde ha en broschyr som kan läggas ut på lämpliga ställen, typ turistställen. Använda 

sig av Facebook för marknadsföring. 

Man borde vara mer aktiv i pressen och att varje förening borde ha en utsedd för att ta hand om 

detta som vågar stå för att vara naturist 

Grupp 4: 

Jämställdhet borde tryckas mer på. Borde satsas på barnfamiljer, barn vågar men sen försvinner dom 

när dom blir ungdomar. 

Föreningar bör besöka varandra mer och ev. vara med på styrelsemöten och at med sig idéer till sin 

egen förening. Prata med genom Skype om det är dyrt att träffas.  

Har varit god täckning detta år och det gäller att media för rätt information.  

 

Grupp 5: 

Kommunikation är svårt går alltid att förbättra. 

Tror inte på annonsering då det kan komma fel sorts folk i alla fall i storstäder. 

 

Grupparbete 2 Målsättning av förbundet, Internationellt arbete, mottagning av gäster.  

Grupp 1 o 2:  

utveckla föreningar och informera om vad som händer. Initiera kommuner att starta 

nakenbad och att få hyra bad till dessa.   

Vill att vi skall vara med under förutsättningar att någon vill. 

Naturligt att begära legitimation av gäster, förbundet bör rekommendera att alla föreningar 

tar legitimation från gäster. 

Grupp 3:  

Det är dom lokala förmågorna i kommunerna som kan få fram nya nakenbad. Förbundet 



skall finnas där som stöd. Enkäten borde bli årlig. Jobba med dom föreningar som finns att 

dom klarar sig.  

Viktigt att vara med i INFs arbete men inte nödvändigt att vara med. Att försöka samverka 

med närmsta länderna.  

Viktigt att man har namn så att man kan ta hand om personen om det händer något. 

Grupp 4: 

Kommunikation mellan föreningar. Mail måste fungera.  

Rimligt avstånd men viktigt att vara med för att komma med synpunkter. 

Man kan inte veta om personen är trevlig eller inte.  

Grupp 5: 

Förbundet skall stötta och hjälpa till. 

Vi skall hålla oss inom Europa. 

Legitimation krävs och pass. 

 

Vid Pennan: 

Malin Arlinder Ekberg / föreningsansvarig SNF 

 

 

 

 


