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Rapport från NBS. 

Senaste årens medlemsantal har pendlat runt 500 - 540 medlemmar 
JI i s iiL •i 536 

Föreningen har ett bra samarbete med Nora kommunen som äger
 
marken och tre fastigheter och vi har ett långsiktigt hyreskontrakt med
 
kommunen.
 
Under våren har kommunen kostat på ett nytt tak på ett av deras
 
fastigheterna.
 

Föreningen jobbar kontinuerligt med forbättringar av campingen både
 
vad det gäller mark, gäststugor och uthyrningsrum.
 

Vi satsar på aktiviteter for hela familjen.
 
Vi har investerat i en ny brygga och linbanan har förbättrats, nya
 
gungor är på gång och en lekstuga till hösten.
 

Trots dåligt väder i maj och juni har vi haft ganska bra beläggning och
 
det som är roligt är att från och med midsommar, har det varit med
 
många ungdomar.
 

Aktiviteter som vänskapsvecka med marknad och olika tävlingar är en
 
höjdpunkt och då är oftast campingen fullbokad.
 

ars Jacobsson 
Ordforande 



-
Verksamhetsberättelse för NF Gränsbygden verksamhetsåret 2014. 

Styrelsens sammansättning: 
Ordförande Inge Gullander 
v.Ordförande Birger Tholen 
Kassör Bo Johansson 
Sekreterare Joachim Overdick 
Ledamot Lennart Östfahl 
Suppleant Karl-Gustav LyselI 
Suppleant Gitt Christensson 
Suppleant Nina Jeppesen 

Revisor Martin Hasselgren 
Revisor Göran Samuelsson 
Rev.Suppleant Herman Meienhofer 
Rev.Suppleant Björn Hallen 

Valberedning 
Sammankallande Stanley Karlsson 
Ledamot Christian Hedman 
Ledamot Agne Zieten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten, därtill ett antal spontana samtal vid 
Hannabadet samt kommunicerat via e-post och telefon. 
Medlemsbladet "Nytt från Gränsbygden" har sänts ut 4 gånger under året. 
Föreningens hemsida www.scandinavianaturist.onzlgransbygden och har hållits väl uppdaterad. Vidare 
har vi i varje nummer av Tillsammans deltagit med "föreningsspalt" . 

•	 Medlemstillväxten har varit negativ, 2013 var vi 154 medlemmar och nu 2014 145 medlemmar, ser vi det 
i hushåll är skillnaden 87 mot 82 att redovisa mot förbundet.. 

Tysklandsturen. 
Tysklandsresan under Kr.H helgen företogs denna gång i hyrbilar. Ostsee-therme är speciell med sin stora 
"relax" med bastur i allhanda varianter. Denna gång gick resan med minibuss, resan gick plus minus O, 
men övertid har föreningen tjänat en slant på arrangemanget. 

• Verksamheter i Markaryds simhall. 
15 tillfällen till bad har det blivit under året. Badet är välbesökt, vi har varit ett 30-40 tal badande per 
gång under året. Glädjande är att vi har många badgäster från andra föreningar och lika glädjande är att en 
stor del av badgästerna är barn och ungdomar. 

Påskfest, Halloween och Julfest har firats , precis som förr om åren . 
Tack vare ett stort engagemang från festarrangörernas upprepas succeerna, själklart är det den 
hemmainlagda sillen de hembakta pajerna och Lussekatterna som är huvudnumren, men utan lekar och 
tävlingar, passande dekorationer och en inte minst alla glada vänner, vore det inget. 2014 var året då 
Lucia åter letade sig till Hannabadet, ett särskilt tack det. 

Verksamheter vid Paradiset. 
Under året dog Sonje, som ägde campingen, men verksamheten fortsatte över sommaren som vanligt.
 
Under hösten köptes camping upp av "fem aktiva naturister", som genom föreningen NF Paradiset driver
 
verksamheten vidare. Styrelsen NF gränsbygden har föreslagit att stu an "Blåkulla" skall skänkas l
 
NF Paradiset och som motgest skall våra medlemmar fortsatt kunna campa med "föreningsrabatt", I oo _
 

.	 



- Midsommar 
Midsommarfesten kunde hållas utomhus i strålande väder, som vanligt samlades ett 30 tal deltager kring 
borden och dukade upp med "sill och potatis" . En gemytlig stämning och en hel del allsång precis som sig 
bör. 

r Kubbturnering - Kräftskiva 
Kubbturnering och Kräftskiva drog gott och väl ett tjugotal deltagare, Kubben gick strålande solsken men 
framåt kvällen mulnade det på och kräftorna avnjöts i samlingsstugan. 

Markaryd 24 januari 2015 

Ordförande Kassör Sekreterare
 
Inge Gullander Bo Johansson Joachim Overdick
 

v.ordförande Ledamot
 
Birger The len Lennart Östfhal
 

Kassaberättelse 2014 

Vinst och förlust 

Ingående balans 

Resultaträkning 

Intäkter 
Budget 

2014 2015 

Kassa 
Postgiro 
Bank 
Interimskuld 
Arets överskott 

s:a tillgångar 

150,00 
19636,95 

126 157,56 
-23860,00 
14630,72 

136715,23 

Medlemsavg 
Bad 

Stugan 

Gåvor 

s:a intäkter 

35064,49 
15960,00 

0,00 
0,00 

2584,43 
0,00 

53608,92 

32000 
17000 

O 
O 

3200 
O 

52200 

31000 
15000 

O 
O 

2600 

48600 

Utgående balans Kostnader 

Kassa 
Postgiro 
Bank 
Interimskuld 

s:a tillgångar 

150,00 
11 657,55 

140989,99 
-16082,31 

136715,23 

Förbundsavg ifter 
Bad 
Träffar 
Stugan 
Administration 

Porto 

Styrelsen 
Trycksaker 
Div utg 

15210,00 
10080,00 
5510,70 

0,00 
2912,50 
2955,00 

560,00 
1 351,00 

399,00 

17100 
13000 

7000 
4000 
5000 
2500 

1000 
2000 

O 

15000 
13000 
7000 

O 
3500 
4000 

1000 
1500 

500 

s:a kostnader 38978,20 51600 45500 

Arets överskott 14630,72 600 3100 



Verksamhetsberättelse för Knähakens 

naturistförening 2014. 

Förtroendevalda. 

Jan Zetterström, ordförande, 2014 - 15 
Renee Hartzell , kassör, 2013 -14 
Göran Fredrksson, vice ordförande och hemsideansvarig, 2013 - 14 
Nils Johansson, sekreterare, 2013 - 14 
Inga Maj Härle, ledamot, 2014- 15 
Håkan Persso , ledamot, 2013 - 14 
Ase Gustafson, suppleant, 2014 - 15 
Joakim Holmqvist, suppleant, 2013 - 14 

Rolf Lanker, revisor, 2014 
Bertil Gunneman, revisorssuppleant, 2014 

Matz Härle, sammankallande valberedningen, 2014 



Ola Hallbäck, ledamot valberedningen, 2014. 

Styre lseaktiviteter. 
Styrelsen har under 2014 haft fem protokollförda möten. 

Tidningen tillsammans. 
Föreningen har haft inlägg i alla nummer av Tillsammans. 

Riksmöte. 
Ordförande representerade föreningen vid 2014 års riksmöte i Gustavsberg. 

Medlemsantal. 
Under 2014 var vi 27 medlemshushåll, tota lt 48 personer. 

Övrigt. 
Högsommaren 2014 var den varmaste på länge när den väl kom igång. Fullt på 
Knähaken och de flesta andra stränder. 
Helsingborgs stad renoverade i våras grillen, som skadats av vinterns stormar och 
högvatten. För säkerhets skull (?) valde man dock att lägga den högre upp på 
strandkanten, nästan ute vid parkeringen och dit kommer säkert inga vågor vare sig 
vinter eller sommar, men speciellt naturistvän ligt kan det ju knappast säjas vara. 

Vår bastuverksamhet blev däremot kanske inte den allra bästa. Rååbadarna ville ha 
1200 kr/gång för återkommande förhyrning av någon av de stora basturna och det 
bedömde vi vara för mycket för vår ekonomi. 
Lilla gamla bastun renoverades smakfullt under sommaren och stod klar i början på 
hösten och drevs av en fristående entreprenör med inriktning på spa- och 
avkopplingsverksamhet. Vi fick ett marknadsmässigt pris och hyrde hela höstsäsongen. 
Anläggningen är fin och fräsch på alla sätt, men definitivt i minsta laget om man är några 
stycken. 
Antalet badande minskade efterhand och det blev omöjligt att ekonomiskt försvara 
fortsatt förhyrning här. 
Under 2015 rekommenderar vi medlemmarna att besöka Kallis familjebad på 
tisdagarna, i alla fall under vårsäsongen. Möjligen finns andra lösningar till hösten. 

Strandstädning utfördes som vanligt, detta år den 26 april. Dåligt väder och relativt gles 
uppslutning. 

Snöölspremiären i Helsingör blev som vanligt lyckad (men kall). 



Likaså vårt gemensamma besök på restaurang Edelweiss lite senare på hösten.
 

Höganäs kommun fick i början på åretskrivelse från oss om lämpligheten att anordna
 
officiell nakenbadstrand.
 
Svar dröjde och kom först efter påminnelse och var väl kanske något så när positivt,
 
men egentligen totalt intetsägande och till intet förpl iktigande. Man kände att "frågan
 
kunde vara känslig" och ville undersöka kommuninvånarnas uppfattning innan beslut tas
 
i ena eller andra riktningen.
 
Sannolikt kommer en fortsättning på detta under 2015.
 

Julfesten 2014 lockade bara ett fåtal intresserade och vi beslutade att ställa in
 
densamma och komma igen med en sammankomst under våren 2015.
 

Helsingborg februari 2015
 

Jan Zetterström Göran Fredriksson
 

Renee Hartzell Nils Johansson
 

Håkan Persson Inga Maj Härle
 

Ase Gustafson Joakim Holmqvist
 



NATURISTFÖRENINGEN NAKENKULTUR 2014-15 

Medlemmar
 

I Medlemsförteckningen har vi nu 87 personer.
 

Verksamhet
 

Vårterminen 2014 inomhusbad med NF Badstugan i Delfinen i Hågaby och med
 
Gävleborg iDelsbo.
 

Under våren fick vi besked att Delfinen skulle rivas. Då inga alternativa inomhusbad i
 
Uppsala fanns att tillgå flyttade vi från och med höstterminen till Almungebadet, 27
 
km öster om Uppsala.
 

Nyårsfester, höstfest i Gävleborg och städdagar på badplatser tillsammans med
 
Badstugan och Gävleborg.
 

Föreningsinformation
 

Vårt medlemsblad NakisPosten är gemensamt för Nakenkultur, Badstugan, Gävleborg
 
och Nat Y-risten. Under 2014 har sju utgåvor utkommit.
 

Badplatsfoldrarna: Uppland och har kommit i ny upplaga 2015. Rullsand 2015 ny
 
folder. Södermanland, Gotland, Västmanland Närke Värmland är utgivna 2014.
 

Nakenkulturs bibliotek
 

Nytrycket av Sol Hälsa Glädje - en bok om naturismen i Sverige, finns att köpa på
 
Vulkanmedia, Bokus och Adlibris.
 

Handboken - nu finns en uppdaterad utgåva som ebok, Klädfri - Leva och låta leva 

Naturisthandboken 2015, för fri nedladdning på www.naturisten.se.
 

Ny bok, Mot Solen, Naturismen i Sverige 1900-2015 finns i manuskript.
 

Även samtliga årgångar av Naturisten.se 2006-2014 finns nu utgivna som eböcker.
 



Verksamhet sberättel se NF Skaraborg tör ve rksamhetsåret 2014 

Stvre lsen har protoko llfö rda möte n under året 2014. Det som behöver diskute ras 

upp vid bade t. 

Städdagen 17 Ma j var det en tappe r skara som rö jde, dagen avsluta des med korvgr illn ing. 

Lidköpings komm un vägrade att klippa nere vid vattnet mot iver ing att den som klipper tyckte 

det var " snuskigt " med badgäster som vil le visa upp sig. Proble m har vi haft i år badplatsen varit 

ett för som vi ll göra anna t än att bada och sola. Må nga in lägg om detta har det varit 

på Int ernet . Hur vi ska komma t illrätta detta har vi ingen lösning på. 

Park och Fril id schefen har till och med hot at at t po lit ikerna att stänga badet . 

Gräsklippni ngen sköttes av medlemm ar som stäl lde upp med egna maskin er och klippte gräsytan . 

Det var många t revliga baddagar på Truve med många bada nde . 

Vi prova de att ha ett inom hus bad på kvällen 29/11. Det blev en lyckad kväll med god smö rgåstå rta i 

glada vänners lag. Ett 2S ta l medlemma r kom. 

Föreningen har 102 med lemmar fö rdelat på 68 hushå ll det är 58 män 44 kvinnor. 

Sylvia Larsson 
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RAPPORT FRAN SKEPPSMVRA-NORRTAUE 

NATURISTFÖRENING (SNN) 2015 

Det har blivit lite förändringar på campingen sen 2014. 
Vi har i nuläget 35 campingplatser varav 21 är säsongsplatser. Vår plan är att vi 
vill utöka säsongsplatserna underåret. c : a: ,DD { l 

Påvår hemsida kan du hitta vår karta över området 
http://www.scandinavianaturist.org/skeppsmyra/sv/node/16 
Lekplatsen på campingen med rutschkana, sandlåda och studsmatta finns kvar för
 
de barnen som kommermed sina familjer hit. Allt för att barnen ska trivas hososs
 
'och att föräldrarna kan ha uppsikt över dem när de besökerservicehuset.
 
Badbryggan har renoverats.
 
Elbilen finns kvar hos oss och fungerar.
 
Lappkåtan for in i skogen avblåsten men står nu på plats.
 
Vedeldade bastun är fortfarande populär. Det eldas ofta i den och deflesta
 
besö karna tar ett dopp eller fler i havet för att svalka sig.
 
Vandringsleden runt området är, genom idoga medlemmars försorg, röjd från allt
 
ris och nu kan man njuta av sköna promenader igen.
 
Hundbadet ärvälbesökt det med av både 4-benta och 2-benta. Det finns bänkar
 
och en grillplats med platsbyggd grill (2015) där man kan njuta av havet och
 
horisonten.
 
INF- och SNF·anslutna medlemmar får rabatt när de campar hososs.
 
I köket har vi en kiosk med godis, glass, chips och dricka. Självbetjäning ärdet
 
som gäller. Den är välbesökt, både avsäsongare och gäster.
 
På stranden liggervi gärnaoch njuter avsol och värme nu på sommaren
 
Festivalveckan förra året var en succåoch fortsätter med detta i år. Den infaller 20

25juli. Under dennavecka kommer detatt finnas cafe, bouleturnering,
 
tipspromenad och den avslutas med en festmåltid på lördagen den 25 juli i vårt
 
partytält.
 
Välkomna till vårt paradis i Roslagens skärgård.
 

Anneli Kallio (sekreterare SNN)
 



Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014 

Organisation 
Styrelsen 
Ordförande Lars Andersson vald LO.m. årsmötet 2016 

Vice ordförande Peter Näll vald LO.m. årsmötet 2015 

Kassör Kerstin Sjölin vald LO.m. årsmötet 2015 

Sekreterare Kristina Bång vald LO.m. årsmötet 2016 

Ledamot Leif Mårtensson vald LO.m. årsmötet 2015 

Suppleant Kerstin Dahlblom vald LO.m. årsmötet 2015 

Suppleant Ann-Christine Bond vald t.o .m. årsmötet 2016 
Suppleant Bobby Brandt vald t.o .m. årsmötet 20 J6 

Övriga föreningsfunktionärer 
Rev isor Genevieve Henryson vald t.o .m. årsmötet 2016 

Revisor Gertrud Höljefors vald t.o .m. årsmötet 2015 

Revisorssuppleant Lars Holmgren vald t.o .m. årsmötet 2015 

Revisorssuppleant Rune Bengtsson vald t.o .m. årsmötet 2016 

Valberedning Ray Malmström* vald t.o .m. årsmötet 2015 

Kent Allansson vald t.o.m. årsmötet 2015 

Sören Davidsen vald t.o.m. årsmötet 2015 

Styrelsearbete 
Lars Andersson och Kerstin Sjölin har varit firmatecknare i föreningen. Styrelsen har haft nio 
protokollförda styrelsemöten under året. Styrelsen har därutöver haft många 
underhandskontakter. 

Antal medlemmar 
Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 444 medlemmar (261 hushåll) . 

Informationskanaler till medlemmar 
•	 Vår webbmaster Mikael Bång uppdaterar våra hemsidor. På hemsidorna kan
 

medlemmarna hitta information om allt som rör vår förening och campingen.
 
•	 Föreningen har också sidor på Facebook som kan nås bl.a. via länkar på hemsidorna. 
•	 Information till medlemmarna har även lämnats under föreningsspalten i tidningen 

Tillsammans, på årsmötet, på medlemsmöten samt via e-post och brev . 
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Beläggningsstatistik Solhejdan camping 
Beläggning gäster: 

Ar 2014 Ar 2013
 

Sverige 1391 I 1201
 

Norge 141 91
 

Tyskland 113 70 

Holland 101 94 

Danmark 52 24 
Frankrike 10 1 

Belgien 8 5 

Finland 5 2 
Österrike 5 2 

Spanien 3 6 

Ryssland 3 O 

England 2 1 

Litauen 2 O 

Polen 1 3 

Lettland 1 I O 

Japan O 3 
Slovenien O 2 

Schweiz O 1 

Rumänien O 1 

Totalt 1838 1507 

Underhållsarbeten och nyinvesteringar Solhejdan 
Föreningens säsongscampare har som brukligt skött campingens underhåll under hela 
säsongen. 

Utöver löpande reparationer och underhåll av mindre omfattning har följande investeringar 
gjorts under året: 

• Poolen är uppvärmd och håller en temperatur på minst 26 grader. 
• Kioskens uteplats är nybyggd. 
• Ansök om rivning och nybyggnation av Hejdebo är inlämnat till Vellinge kommun . 
• Det går nu bra att betala sin vistelse hos oss med kort . 
• Nya vindskydd är uppsatta vid stugorna. 
• Bogserkätting med krok är uppsatt vid anslagstavlan. 
• Företaget AMTEX har besiktigat campingens alla byggnader. 
• Hälsoskyddstillsyn har gjorts på campingen. 
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• Nya skyltar med texten Solhejdan har satts upp på sträckan mellan kyrkan och 
campingen. 

• Nya föreningsflaggor har köpts in. 
• Skyddsnät till studsmattan är inköpt och monterat. 

Aktiviteter och samkväm på Solhejdan 
Midsommarafton firades enligt tradition trots att ett par tromber nästan passerade campingen. 
Lekarna på flaggplan resulterade i leriga men glada dragkampare och kvällen avslutades med 
dans i stora tältet. På midsommardagen var det många som deltog i den kluriga 
tipspromenaden. 

Årets grillfest, som hölls i strålande väder , var välbesökt. Dagen började med en uppskattad 
femkamp och det var ett stort deltagande av både barn och vuxna. Efter femkampen vidtog 
auktionen som också är ett populärt inslag. På kvällen samlades alla vid föreningens stora 
grillar utanför det stora tältet och efter gemensam grillning avnjöts den medhavda maten vid 
borden i tältet. Efter maten blev det dans i tältet. 

Vattenfesten har, glädjande nog, blivit en återkommande fest. Det är spännande att se hur alla 
åldrar älskar att spruta vatten och kasta vattenballonger. l år kom också vatten från ovan för 
att hjälpa till så att alla garanterat skulle bli riktigt blöta. Bastun var efteråt ett populärt 
utrymme att besöka för alla blöta deltagare och kväl1en avslutades med musik och dans i 
stora tältet. 

Bouleturneringen engagerade många både på och utanför banan. Finalerna gick av stapeln
 
helgen efter kräftskivan under stor spänning.
 

På kräft- och räkfesten avnjöt vi skaldjur, även detta i stora tältet. Det var ett stort deltagande 
och en gemytl ig stämning. Även denna kväll avslutades med dans i stora tältet. 

l samband med flera av våra fester har campingens duktiga ungdomar haft framträdande med 
dans , sång och musik. Detta har lett till att tältet nästan lyft av alla stora applåder. 

Dessutom har det arrangerats ett antal välbesökta musik-quiz, en mycket populär aktivitet 
som vi gärna ser återkomma. 

Bastu- och grillkvällarna på Solhejdan under sommaren, där många medlemmar som inte är 
säsongscampare kommer på besök , har varit välbesökta. 

Kioskvärdarna i 69 :ans corner har försett oss med allt från gatuköksmat till hederlig
 
husmanskost. De har också anordnat särskilda temakvällar.
 

Det har hållits i vattengympa vid flera tillfällen varje vecka. 

l september hade vi avslutning av säsongen med ärtsoppa och pannkakor i stora tältet på 
Solhejdan, vilket var mycket uppskattat. 

Vi har fräschat upp våra kunskaper i HLR under säsongen. Utöver detta har räddningstjänsten 
besökt oss vid tre tillfällen för att orientera sig på området så att de kan göra en god insats om 
olyckan skulle vara framme . 
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Burlövsbadet 

Föreningen har anordnat bad på Burlövsbadet vid 28 tillfällen under det gångna året, 15 
gånger under våren och I3 gånger under hösten. 

Gunnel Eklundh, Bertil Pålsson och Inge Gullander har delat på det praktiska ansvaret för 
föreningens verksamhet på badhuset. 

Vi hyrde hela anläggningen under söndagskvällarna mellan kl. 18.30 - 20.30 vilket innebar 
tillgång till en 50 meters motionsbassäng med åtta banor, en 25 meters avkopplingsbassäng, 
duschar och fyra bastur samt ett stort spännande plasklekområde för de yngsta barnen. Det 
fanns bord och stolar i simhallen där vi kopplade av, många med en medhavd fikakorg. 

Annandag påsk åt vi medhavd påskmat tillsammans med påskgodis som föreningen bjöd på 
och den 14 december firade vi Lucia och den annalkande julen. Vi var totalt 49 badglada 
naturister som avnjöt lussekatter, glögg, pepparkakor, frukt, godis mm. 

Entreavgiften var 55: - för vuxna (12-kort för 550 : -). Barn och ungdomar under 18 år badade 
gratis i sällskap med föräldrarna. I samband med höstterminen höjde styrelsen entreavgiften 
för de som ännu inte blivit medlemmar till 70: -

Totalt besökte 1259 naturister Burlövsbadet under året. ] genomsnitt betyder det att 45 vuxna 
och barn varje söndagskväll besökte badet. Glädjande är att flera naturister från andra 
föreningar gästat oss. Naturistföreningen Svanrevet har under det gångna året fått flera nya 
medlemmar, yngre likväl som äldre , tack vare verksamheten på Burlövsbadet. 

Anläggningen på Burlövsbadet har dock gott om plats för många fler badande och vi 
välkomnar alla våra medlemmar att besöka badet under år 2015 . Ta gärna med vänner och 
bekanta. Alla är hjärtligt välkomna att delta i vår trevliga gemenskap, när man väl upplevt 
denna är steget kort till att bli medlem i föreningen . 

Vi badar i två timmar på söndagskvällarna, mellan kl. 18.30-20.30. Observera att insläppet är 
öppet mellan kl. 18.30-19.00. 

Under våren 2015 badar vi till och med den 26 april. Den 29 mars är dock badet tyvärr inställt 
pga. simtävlingar. Kolla gärna på föreningens hemsida www .svanrevet.se eller ring 
"badtelefonen" 0730 - 611 763 för senaste nytt . 

Vi badar också som vanligt annandag påsk, dvs. måndagen den 6 april , istället för påskdagen. 
Ta gärna med lite påskmat, föreningen bjuder alla på påskgodis! 

Efter en förhoppningsvis härligt varm och skön sommar startar höstterminen igen den 4 
oktober. Hjärtligt välkommen till Burlövsbadet. 
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Förslag till aktivitetsplan fram till årsmötet 2016 
Datum Aktivitet Plats Tid Arrangör 
2015-03-22 Familjenakenbad Burlövsbadet 18.30-20.30 Burlövskommitten 
2015-04-0 l Sommarsäsongsstart Solhejdan Driftgruppen 

2015-04-06 Familjenakenbad 
med påskfirande 

Burlövsbadet 18.30-20.30 Burlövskornmitten 

2015-04-12 Fam iljenakenbad Burlövsbadet 18.30-20.30 Burlövskommitten 

2015-04-15 Gril1 & bastuträff Solhejdan 18.00-22.00 Vinterbadskomm itten 

2015-04-19 Familjenakenbad Burlövsbadet 18.30-20.30 Burlövskommitten 

2015-04-26 Familjenakenbad, 
säsongsavslutning 

Burlövsbadet 18.30-20.30 Burlövskommitten 

2015-04-26 Stortältet tömt Solhejdan 

2015-05-0 l Säsongscamparmöte Solhejdan 13.00 Styrelsen 

2015-05-02 Bouleturneringen 
startar 

Solhejdan Ronny Bååth 

2015-05-20 Gril1 & bastuträff Solhejdan 18.00-22.00 Vinterbadskornmitten 

2015-06-07 Värdskapsveckor 
startar 

Solhejdan Driftgruppen 

2015-06-17 Gri II & bastuträff Solhejdan 18.00-22.00 Vinterbadskornmitten 
2015-06-19 Midsommarfirande Solhejdan 14.00-01.00 Flaggplan 

2015-06-20 Midsommardagen 
tipsrunda 

Solhejdan Styrelsen 

2015-07-11 Vattenfest Solhejdan Östra Tvärgatan 

2015-07-15 Grill & bastuträff Solhejdan 18.00-22.00 Vinterbadskornmitten 

2015-07-18 Grillfest Solhejdan 18.00-01.00 Norra gatan 

2015-07-24/25 Riksmöte SNF NF Paradiset SNFINFP 

2015-08-0 l Kräftskiva Solhejdan l 8.00-0 1.00 Södra gatan 

2015-08-08 Finaler i Bouletum. Solhejdan Ronny Bååth 

2015-08-09 Säsongscamparmöte Solhejdan 13.00 Styrelsen 

2015-08-19 Gri Il & bastuträff Solhejdan 18.00-22.00 Vinterbadskommitten 

2015-08-30 Värdskapsveckor 
avslutas 

Solhejdan Driftgruppen 

2015-09-12 Ärtsoppa Solhejdan 18.00 Styrelsen 

2015-09-13 Stortältet tillgängligt 
för förvaring 

Solhejdan 13.00 Kiosk- och 
täl tgruppen 

2015-09-16 Grill & bastuträff Solhejdan 18.00-22.00 Vinterbadskornmitten 

2015-09-27 Sommarsäsongsslut Solhejdan Styrelsen 

2015-10-04 
2015-12-27 

Familjenakenbad, 
säsongsstart 

Burlövsbadet Söndagar 
18.30-20.30 

Burlövskornmitten 

2015-10-18 Medlemsmöte 15.00 Styrelsen 

2015-12-13 Familjenakenbad 
med Luciafirande 

Burlövsbadet 18.30-20.30 Burlövskomm itten 

2016-01-03 
2016-04-24 

Familjenakenbad Burlövsbadet Söndagar 
18.30-20.30 

Burlövskomm itten 

2016-03-19 Årsmöte 15.00 Styrelsen 

s 



Värmlands PROTOKOLL ÅRSMÖTE 

Naturistförening 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2015-03-21 

Tidpunkt: Kl 14:00 

Plats: Gammelkroppa skogsgård 

Närvarande: 50 medlemmar 

§1. Vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
En tyst minut hölls för 4 medlemmar som har avlidit under året. 

§2. Den upprättade närvarolistan godkändes som röstlängd. Bilaga 1 

§3 . Till ordförande för mötet valdes Åke Carlzon och till sekreterare för mötet valdes 
Anette Jansson 

§4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Per Hedlund och Arne Hutden. 

§5. Kallelsen har funnits på föreningens hemsida sedan början av året och personlig 
kallelse utsänd i slutet av januari 2015. 

Kallelsen godkändes. 

§6. Dagordning enligt bilaga 2. 
Dagordningen godkändes efter att vi flyttade punkterna 18-20 före punkt 12. 

§7 . Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Anette Jansson 
Bilaga 3. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredrogs av Roger Tölander. Bilaga 4. 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. 

§9. Revisorernas berättelse fördrogs av revisor Barbro Ekström. Bilaga 5. 
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

§10. På revisorernas rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2014. 

§11. Verksamhetsplan för 2015 föredrogs av Anette Jansson. Bilaga 6. 
Verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna. 



§18. Medlemsavgift för 2016 fastställdes till 300:-. Sista dag för betalning av 
medlemsavgift för 2016 fastställdes till 2016-02-28. 

§19 A. Inkomna motioner. Inkommen motion i 6 punkter. Bilaga 6. 
1.	 Ska man få tvätta sig i sjön? Frågan diskuterades hur man ska få göra. Mötet 

beslutade att man ska få tvätta sig som vi alltid har gjort. 
2.	 Göra campingplatser utan el på "nya planen". Mötet beslutade att göra i 

ordning ställ- och tältplatser utan el på "nya planen" platser ska göras upp 
mot skogen. 

3.	 Göra en karta över campingen med utmärkta platser. Mötet beslutade att 
det ska göras, delegeras ut till Linda och Joakim att ordna karta . 

4. Göra en parkering innan grinden. Mötet beslutade att styrelsen får utreda 
frågan mer. 

5. Försäljning av öl/vin på pubkvällarna. Mötet beslutade att styrelsen får 
utreda frågan mer. 

6.	 Köpa in en liten rutschkana som vi kan ha nere vid sjön. Mötet beslutade att 
det ska köpas in, eventuellt betalas det ifrån lotteripengarna. 

§19 B. Finansiering av byggnation. Förs/ag har kommit in om vi ska låna pengar för 
att finansiera bygget förslag finns på att vi ska låna mellan 100000:- och 
150 000:-. Karl-Erik redovisade kostnader. Mötet beslutade att vi ska låna 
150000:

§20. Budget . Budget för 2015, bilaga föredrogs för mötet och godkändes. 
Avskrivningar ska göras för bygget med 4%. 

§12. Fastställande av ersättningar till styrelse, revisorer och va/beredare samt 
reseersättning. 

Mötet beslutade att ersättningen för styrelsen är fri säsongscamping med el 
och telefonersättning på 600:- per person. 
Mötet beslutade att ersättningen till revisorerna är 600:- per person. 
Mötet beslutade att ersättningen till valberedningen är 600:- till hela 
valberedningen. 
Mötet beslutade att reseersättning utbetalas med belopp motsvarande 
statlig skattefri reseersättning, för närvarande 18,sO/mil. 

§13. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till s+2st (5 ordinarie och 2 ersättare)
 

§14A. Till ordförande valdes Linda Karlsson på 2 år, nyval.
 
§14B. Till ledamot på 2 år valdes Åke Carlzon. nyval.
 
§14C. Till ledamot på 1 år valdes Karl-Erik Sohlberg, omval.
 
§14D. Till suppleanter på 1 år valdes Annika Hedlund och Britt-Marie Thörn, nyval.
 



§15. Till revisorer valdes Barbro Ekström omval och Andreas Jansson nyval på 1 år. 
Och till revisorssuppleanter valdes Torbjörn och Gunni-Gerd Zetterlind nyval på 1 
år. Till medlemsansvariga valdes Gunnel Sohlberg på 1 år nyval. 

§16. Val av valberedning på 1 år. Börje Engholm, sammankallande. Övriga välj på 
sommarmötet eftersom inga fler som närvarade på årsmötet ställde upp. 

§17. Val av delegater till riksmötet. Vi kan skicka max lOst delegater till riksmötet. 
Medlemmar som anmälde att de kan åka på Riksmötet som äger rum på 
Paradisets Naturistcamping är: Leif och Ing-Marie Carlsson, Börje och Ljubica 
Engholm. 

§22. Övriga frågor.
 
Föreningen har fått brev från medlemmen Sten Elwing att han tackar för
 

medlemskapet men han tycker han är för gammal eftersom han är nästan 100 år för
 
att komma till "Sandvika". Mötet beslutade att han ska få hedersmedlemsskap
 
resten av livet.
 
- Stadgarna ska ses över, styrelsen ser över detta.
 
- Anette informerade att campingen har fått ny adress. Sandvikens Camping,
 

Sandviken Campingen l, 682 92 Filipstad.
 
- Inventarielista ska göras .
 
- Mötet avtackade styrelseledamöterna, revisorer, medlemsansvariga som har
 

avgått.
 

21. Ordförande tackade för förtroendet och avslutade mötet. 

Vid protokollet 

Åke Carlzon Anette Jansson 
Ordförande Sekreterare 

Justerare Justerare 

Per Hedlund Arne Hutden 



-


Verksamhetsberättelse för 2014 

NaturistFöreningen Västkusten Styrelsen bestod av: 

Ordförande: Furia Ammirabile
 
Vice Ordförande: Per-Åke Zanders
 
Kassör: Ingrid Karlsson 
Sekreterare: Christine Christensson Brusenborn 
Ledamot: Peter Benjaminsson 
Suppleanter: Dennis Christensson 

Ragnar Bergfelt 
Madeleine Bergfelt 

Styrelsen lämnar följande verksamhetsberättelse.
 

I början av 2014 hade NaturistFöreningen Västkusten 124 medlemmar i 69 hushåll. Den 31
 
december 2014 var medlemsantalet 119 medlemmar i 68 hushåll.
 

Under 2014 har Styrelsen haft 5 protokollförda styrelsemöten.
 

Konstituerande styrelsemöte var i anslutning till föreningens årsmöte den 23 mars.
 

På SNF:s riksmöte år 2014 deltog vi med 2st. delegater.
 

Under året erbjöds 9 inomhusbad på Lundbybadet.
 

Under sommaren anordnade vi en träff mellan den 27 juni till 30 juni på Koitjärve vid Fjärås.
 
Det var 20 vuxna som var med.
 

Höstmötet hölls den 26 oktober i Furios samlingslokal.
 

Föreningens ekonomi kommer att presenteras på årsmöte med Balans och Resultatrapport.
 

Styrelsen NaturistFöreningen Västkusten
 


