
Minnesanteckningar förda vid NBS campingmötet 20180721. 

1. Ordföranden Sven Erik Kilsten hälsade alla välkomna och inbjöd SNFs nya ordförande att 

komma upp och presentera sig. 

Hon heter Malin Arlinder Ekberg och hon informerade lite om sig själv och RM-konferensen 

som har hållits i Umeå. Där man bl.a. beslöt att Utvecklingskonferensen ska flyttas till våren. 

nu hållas den en dag före riksmötet, då hinner eventuella motioner inte inkomma till RM 

samma år utan förskjuts ett år. Med denna flytt så kan motioner behandlas samma år som 

dom läggs. 

Hon kommer att inrikta sitt arbete på att informera mera om våra föreningar och vår livsstil, 

samt rikta sig mer till yngre åldersgrupper. Vi har ju en hög medelålder i föreningar och det 

vill hon förändra och förnya. 

 

2. Sven-Erik tog åter igen upp att vi ska respektera bastutiderna, för det har man svår med på 

campingen.  

Man vill att askkopparna flyttar längre ut från husen. 

Man frågade hur det går med bygglovet för Spiketälten, ansökan ska skickas in tillsammans 

med ansökan om bygglov för vedbod. 

Ordföranden efterlyser även en ny campingvärdsansvarig, ingen frivillig anmälde sig direkt. 

 

Under frågestunden kom det upp en hel del förslag som styrelsen tar till sig och tittar på. 

 

Bl.a. : Efterfrågas bastuinstruktioner. Inköp av ny roddbåt. Iordningställande av muren nere 

vid badet med t.ex trätrall på den så man kan sitta där. Handikappramp. Inköp av el-moppe 

till receptionen. Stor karta vid receptionen, Utökning av soptämning/flera sopkärl. Fiber till 

campingen 

 

3. Undertecknad tackade våra seniorer för deras förträffliga arbete, vilket för att vår camping är 

ett paradis. Hon slängde även ut en känga till alla om att man ställer upp för lite för att hålla 

vår camping i fint skick, samt att man lovar ställa upp i receptionen men sen inte gör detta. 

Alla kan göra något lite och tillsammans blir det mycket.  


