
En liten rapport från Riksmötet 2012. 
Liksom tidigare år, ända sedan 1994, kommer här en kort personlig rapport om Riksmötet på Lyckebo 

2012. 

De flesta kom redan på torsdagen för att kunna vara med på Utvecklingskonferensen på fredagen. 

Utvecklingskonferensen började först efter lunch och det fanns de som tyckte att tiden för 

Utvecklingskonferensen var för kort - de vill ha längre tid nästa år och de flesta vill ha den samtidigt 

med Riksmötet. Det som avhandlades var en del frågor rörande hur man skall kunna uppnå 

naturismens ambition och mål samt demonstration av den nya Naturistportalen och frågor runt 

denna. 

Som vanligt – det var tredje gången som Umenaturisterna arrangerade ett RM – var allt väl förberett. 

De som behövde en säng att sova i fick det och de som behövde plats för sin husvagn fick det. 

Måltiderna var både goda och närande. Lördagskvällens måltid var rent av fantastisk! De gjorde det 

igen! 

Riksmötet började med att Ulf Segerberg önskade oss välkomna till Lyckebo och hoppades att vi 

skulle få ett fint möte. Sedan blev han själv vald till mötesordförande. Karin Malmborg blev vald till 

sekreterare. 

Dragningen av styrelsens Verksamhets- och ekonomiska berättelse gick utan att det ställdes några 

frågor som styrelsen inte kunde svara på. P-O Grahn föredrog revisorernas berättelse och yrkade att 

Riksmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Olle Strand menade 

att revisorerna inte arbetar på rätt sätt men kunde inte beskriva vad han tyckte var fel. 

Balans- och resultaträkningar för förbundet och för förbundets fonder samt redovisningen av 

ekonomin runt EuNat2011 gicks igenom och fastställdes av mötet. Därefter beviljades den avgående 

styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Det hade kommit in 6 motioner inför mötet varav 3 från Värmlands NF och 3 från NF Nakenkultur. 

Ingen av motionerna antogs. Det beslutades dock att man skulle försöka bilda regionala kommittéer i 

syfte att få igång nya föreningar och nya nakenbad etc. Behandlingen av motionerna tog mycket lång 

tid eftersom motionärerna skulle förklara och försöka övertyga etc. 

Förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för de kommande 2 åren gicks igenom.  

I förslaget ingick att förbundsavgiften skulle vara oförändrad. Förslaget antogs av Riksmötet. 

Avgående Förbundsordförande Inge Gullander omvaldes med acklamation. Ing-Marie Kåberg och 

Eirik Isene omvaldes enhälligt och så gjorde även suppleanterna Malin Arlinder Ekberg och Yann 

Osorio. 

P-O Grahn, Värmlands NF, avsade sig omval som revisor. Rolf Björklund , NF Västkusten, och Lilian 

Järnåker, EOS, valdes till revisorer för det kommande verksamhetsåret. Calle Hofström, NF 

Västkusten, och Gertrud Höljefors, NF Svanrevet, valdes som revisorssuppleanter.  

Hela valberedningen omvaldes med Ing-Britt Gustafsson som sammankallande. 



Under Övriga Frågor hade NF Nakenkultur aviserat 5 punkter och övriga hade aviserat 3 punkter. Det 

handlade bl. .a. om resekostnadsersättningar för resor till Utvecklingskonferenser, ersätta 

Tillsammans med en digital version, Städa SNF-Arkivet i Malmö och göra detta tillgängligt för 

”forskning”, Fondmedlen och något om att styrelsearbetet inte följer stadgarna. 

Sedan var det några frågor från Utvecklingskonferensen som inte hade blivit helt färdigbehandlade 

där. 

Rolf Lundström ville prata om ungdomsarbete och fonderna. Slutligen ville Eirik Isene ha tid för ett 

genmäle. Genmälet var tänkt vara en reaktion på Olle Strand och hans vänners omfattande skriverier 

till alla föreningar och till alla som sade sig vara intresserade. Hela förbundsstyrelsen känner sig grovt 

förtalade i denna skrift men medan diskussionerna under punkten Övriga frågor pågick, kom dock 

Eirik fram till att det var ganska meningslöst att ens försöka gå i svaromål – det bästa var att bara 

avskriva deras skriverier som skräp. Eirik tog dock tid på sig att förklara sin bakgrund och erfarenhet 

så man skulle kunna förstå ett det inte var av en slump som han deltagit i ett antal internationella 

möten som representant för SNF.  

Sedan blev det fest med mycket god mat och dans och prat och så lite starkt - -  

Allt som allt var detta ett mycket bra Riksmöte! Även om det inte var strålande sol och varmt hela 

tiden, så gick det att vara ute. Gabriellas mogongympa föregick i alla fall i strålande sol med stort 

deltagande. Vi blev trevligt bemötta av glada volontärer som jobbade hårt för att vi skulle få det 

trevligt och för att allt skulle fungera! Ett stort tack till Umenaturisterna och deras ordförande Ulf! 

Eirik  


