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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020 för SVERIGES 

NATURISTFÖRBUND 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 6 st. protokollförda sammanträden, 3 st. 

via Skype och 3 st. möten där FS träffades fysiskt, 10 juli på Lyckebo, 1 juni och 5 oktober i 

förbundsstugan på Paradisets naturistcamping. Däremellan har styrelsen haft kontakt per 

telefon och e-post. 

Riksmötet 2019 avhölls på Lyckebo sommargård, Umeå 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

 

Ordförande  Malin Arlinder Ekberg (NBS) Info-PR 

Vice ordförande Bertil Pålsson (NF Gränsbygden) Kassör, Fondadministration 

Ledamot  Peter Benjaminsson (NF Västkusten) Föreningsansvarig 

Ledamot  Sylvia Larsson (NF Skaraborg) Sekreterare 

Ledamot  Göran Fredriksson (Knähakens NF) Webmaster 

Suppleant  Lena Schöllin (NBS)  Ungdom 

Suppleant  Mikael Bång (NF Svanrevet) avgick 4:e oktober 2019 

 

Revisor  Rolf Björklund (NF Västkusten) 

Revisor  Ingrid Karlsson (NF Västkusten) 

Revisorssuppleanter  Karin Jonnergård (NF Svanrevet) och Håkan Karlsson (NF Nord) 

 

Valberedning Christer Nilsson (NF Gränsbygden), Sven-Erik Kilsten (NBS) 

Bertil Påhlsson (NF Svanrevet) 

MEDLEMMAR – FÖRENINGAR 

Totalt antal medlemmar 2 263 uppdelat på 1 386 hushåll. Medlemsantalet har sjunkit något 

sedan föregående år. Inga nya föreningar har bildats. 

EKONOMI 

Vi har god ordning på den ekonomiska redovisningen inklusive fonderna samt att kostnaderna 

hålls på en rimlig nivå genom sparsamhet och samordning. Riksmöte i norra Sverige medför 

högre kostnader. Årets resultat blev +21 344 vilket var högre än budgeterade +15 000. 

Annonsintäkterna fortsatte att falla. Under vårens Coronaturbulens på de ekonomiska 

marknaderna klarade vi oss väl genom att lägga oss helt likvida i början av mars. 

För övrigt se Resultat- och Balansräkningar. 

TILLSAMMANS 

Tillsammans har, som tidigare, utkommit med fyra nummer tillsammans med NNF:s 

Naturistnytt.  
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PR och MEDIA  

Malin har medverkat i Hemmets journal. 

WEBB 

Flytten av Skandinavisk naturistportal till Hannemyr Nya Medier (HNM) i Oslo var lyckad 

och har nu under drygt ett år fungerat utmärkt. Den svenska e-posthanteringen ligger 

fortfarande kvar hos FS-Data i Helsingborg. För att e-posten ska fungera bättre har vi utökat 

diskutrymmet. 

Inför det närmaste året står vi inför en stor utmaning att flytta Skandinavisk naturistportal från 

programvaran Drupal 7 till Drupal 8. Vi har nu använt Drupal 7 sedan 2014 och i november 

2021 fasas den versionen ut, den kommer att finnas kvar men inga säkerhetsuppdateringar 

görs och då kan vi inte fortsätta med den. 

UTLAND 

Malin och Lena deltog i EU-Nat i Luxemburg 

SLUTORD  

Förbundsstyrelsen deltog i NF Gränsbygdens aktiviteter (inomhusbad). Förbundsstyrelsens 

medlemmar är ute och besöker de olika föreningarnas aktiviteter. 

Förbundsstyrelsen hoppas att det blir fler besök till föreningarna.  

2020-06-25 
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Malin Arlinder Ekberg   Sylvia Larsson 
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Göran Fredriksson   Peter Benjaminsson 
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Bertil Pålsson   Lena Schöllin 

 


