Sveriges Naturistförbund, SNF
Roskilde-avtalen
Samarbeid om informasjon om naturisme i Skandinavia
1. Naturistforbundene i de tre skandinaviske land Danmark, Norge og Sverige danner en interesseorganisasjon som har
som formål å informere om naturisme i Skandinavia og de tre forbundenes virksomhet.
2. Organisasjonen styres av et styre med en representant fra hvert av de tre landene. Representantene oppnevnes av
styrene i de respektive lands forbund.
3. De forretningsmessige forhold ivaretas gjennom et fond. Fondet bestrider utgifter til produksjon og distribusjon av
informasjonsmateriell, mottar inntektene og lagrer og redegjør for usolgte eksemplarer. Den administrative
forvaltningen av fondet delegeres til SNF. Fondets kapital, med unntak av en mindre arbeidskapital tilsvarende 5000
SEK, skal plasseres på en konto som bare kan disponeres av styret.
4. I første omgang skal organisasjonen samarbeide om å utgi og distribuere en felles naturistguide for hele
Skandinavia, samt å gjøre tilsvarende informasjon tilgjengelig på Internett. Guiden skal gi opplysninger om
naturistområder, fristrender, foreninger og deres tilbud, samt evt. andre opplysninger av interesse for en naturist-turist i
Skandinavia.
5. Første opplag skal være på 8000 hefter.
6. Før produksjon av første opplag skyter hvert av de tre landenes forbund inn en kapital i henhold til nedenstående
oversikt. Som motytelse får hvert av landene det antall hefter som er angitt nedenfor til fordeling blant sine medlemmer
(tilsvarende en stykkpris på NOK 10,- ).
Dansk Naturist Union
Norsk Naturistforbund
Sveriges Naturistförbund

NOK 10 000,NOK 18 000,NOK 22 000,-

for 1000 eks.
for 1800 eks.
for 2200 eks.

7. Den gjenværende del av opplaget skal selges av interesseorganisasjonen til en pris av ca NOK 40,- pr. hefte (hvert
enkelt land kan avrunde prisen noe etter konvertering til egen valuta).
8. Interesseorganisasjonen kan overlate deler av dette salget til organisasjoner tilknyttet de skandinaviske
naturistforbundene (dvs. foreninger og eiendomsselskaper). Utsalgsprisen skal i så fall være den samme som ved salg
direkte fra fondet, men organisasjonene skal bare betale SEK 30,- pr hefte til fondet. Organisasjonene kan etter avtale
med interesseorganisasjonen gis returrett på hele eller deler av det antall hefter som sendes organisasjonene for
videresalg.
9. Dersom virksomheter utenfor naturistorganisasjonene skulle ønske å selge guiden, og styret finner dette
hensiktsmessig, kan det avtales en lavere pris enn SEK 30,- pr hefte fra interesseorganisasjonen i den hensikt på gi
virksomhetene en tilstrekkelig avanse.
10. Det forutsettes at senere opplag av guiden skal kunne finansieres gjennom inntektene fra første opplag samt
gjennom annonseinntekter. De avtalemessige forhold rundt senere opplag skal utformes som tillegg til denne avtalen.
11. Dersom de tre landene er enige om det, skal interesseorganisasjonen kunne oppløses. I så fall skal den innestående
fondskapital fordeles likt mellom forbundene i de tre land.
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