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Närvarande föreningar: 

Bergslagens solsport 

EOS 

Gränsbygden 

Knähaken 

Skaraborg 

Skeppsmyra 

Snapphanen 

Svanrevet 

Västkusten 

 

 

Återrapportering från förra året: 
Modernisering av medlemskort: Måste göras tillsammans med INF. 

Svårt att komma någon vart. 

Medlemsregister: Inget nytt förslag än. Idag fungerar det dåligt. 

Avlidna får tidning, gamla medlemmar från tidning. 

Modernisering av Tillsammans distribution: Frågan har legat på is i 

väntan på ny redaktör. 

Nakenbad: Förbundsstyrelsen ska hjälpa till med att skapa och 

bevaka nakenbad. Styrelsen får veta först i efterhand. Svårt att 

agera i dessa frågor. 

Samarbete mellan föreningar: Har inte förbättrats under året. 

 

 

Diskussioner om nya och gamla ämnen: 
Samarbete: Samarbetet mellan föreningar fungerar dåligt. Det 

borde finnas stort behov och glädje av utbyte mellan föreningarna i 

gemensamma frågor. Cirka hälften av föreningarna deltar inte på 

utvecklingskonferenser eller riksmöten. Flera rapporterar inte in det 



de ska till förbundsstyrelsen. Flera föreningar har uttryckt att de inte 

är intresserade av förbundets aktiviteter och flera svarar inte alls på 

utskick. 

Gemensamma förslag till förbättringar: Föreningarna sins emellan 

borde ta kontakter och nyttja varandras kunskap. Varje förening 

måste ta tag i det. Förbundstyrelsen behöver säkerställa att det 

finns mottagare till x@naturistforbundet.se -mailen i varje förening. 

Det är föreningarna ansvar att meddela ändringar, men det kan lätt 

falla bort i överlämningar till nya styrelseledamöter. 

 

 

Ökning av antal medlemmar: Vi behöver öka medlemsantalet. 

Speciellt bland unga. Det har varit mindre reportage i pressen. 

Gränsbygden växer så det knakar tack vare de aktiviteter de 

genomför och tack vare deras kanaler på sociala medier. Det blir lätt 

att ta kontakt för intresserade. EOS har gjort ett reklamblad som 

delas ut på Ågestabadet. Café, grillning, bastukvällar, m.m. Det ger 

effekt att ha verksamhet. Förbundsstyrelsens FB-sida växer stadigt. 

Gemensamma förslag till förbättringar: En gemensam kampanj inför 

naturismens dag vore av värde. Någon form av general som 

meddelar pressen vilka aktiviteter som görs den dagen. Detta kan ge 

bra reportage från baden. Deltagande på turistmässor kan också 

vara en bra idé. 

 

 

Swingers på campingar och bad: Flera föreningar upplever att 

det blivit fler swingers på både campingar och bad. Många svart-

röda handdukar på campingarna. Troligen eftersom färre kan åka 

utomlands på grund av rådande pandemi. Alla föreningar är 

allmännyttiga och kan inte utesluta medlemmar på grund av att de 

har olika swingerssymboler. Man kan heller inte avhysa folk från 

kommunernas bad på grund av vilken handduk de har. 

Vissa campingar tillåter inte flamingos, LK-handdukar eller annat 

som kan verka stötande. Det kan ses som en reklamplats som de 

campande inte betalar för. LK-handdukar, flamingos och liknande 

kan skrämma bort nya gäster och barnfamiljer. Gemensamma 



handdukar med förbunds- och/eller föreningslogotyper på kanske 

kan bli en motvikt till LK-Handdukar. 

EOS hade problem med olämpligt beteende på Ågestabadet. 

Föreningen gjorde en polisanmälan och polisen tog det seriöst. 

Väktare anlitades och de som betedde sig fel försvann. 

Barnfamiljerna är tillbaka och det är nu lugnt. 

Gemensamma förslag till förbättringar: Vi borde prata mer om vad vi 

står för. Bra texter som kan användas som motvikt. De som har bra 

förslag på lösningar mailar till förbundsordföranden som kan samla 

förslagen. Västkusten, lovar att kolla lagmässigt vad som går att 

göra. EOS uppmanar andra till att polisanmäla om det är problem 

med folk som betett sig olämpligt. Förbundsstyrelsen skickar ut en 

intresseanmälan till föreningarna angående handdukar med 

förbund/föreningstryck på. 

 

 

INFs sida har placerat Skeppsmyra på fel geografiska plats: 
Förbundsordförande mailar till INF om rättning.  

 

 

Protokoll från förbundsstyrelsen: Protokollen från 

förbundsstyrelsemöten skickas ut till alla, men det verkar som om 

alla inte kommit fram. Kanske är det problem med mailadresserna 

enligt ovan. 


