NF BERGSLAGENS SOLSPORT

Minnesanteckningar från campingmöte 2019-07-20 NBS Solsport
Vice ordföranden(Vo) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
På förekommen anledning informerar Vo om GDPR och dess konsekvenser. Hen poängterar att de som
åtar sig ett uppdrag för föreningen ska vara medvetna att deras namn kan bli offentligt vid exempelvis
sökningar på webben. Vidare så berörs också frågan om protokoll från styrelsemöten. Dessa kommer inte
längre att finnas tillgängliga på webben utan får läsas på plats vid campingreceptionen. Protokollet får inte
kopieras eller på något sätt lämna receptionen utan ska läsas på plats. Vo förklarar också innebörden av
GDPR för de medlemmar som inte har full kontroll på detta.
En campinggäst föreslår att avidentifierade beslutsprotokoll läggs ut på webben och mötet tycker att det
kan vara bra.
Vo informerar om att campingen beslutat att skaffa fiberuppkoppling på 200 Mb för att få ett stabilt
fungerande nätverk. Installation beräknas vara klar i slutet av september innevarande år. Hen nämner
också att för närvarande har vi en 4G-uppkoppling som nyligen installerades. När fiberuppkopplingen är
klar kommer 4G-uppkopplingen fungera som en backupp till fibernätet. Telia är leverantör och kostnaden
är 4200 kronor per månad. Avtalet löper på 36 månader.
Ekonomin i föreningen är god enligt Vo. Tyvärr kan inga siffror redovisas på detta då vår kassör ej är
närvarande på mötet. Vid en jämförelse av gästnätter från i fjol och i år är skillnaden i beläggning minimal.
Man bör då ha i beaktande att i fjol sommar så var vädret exceptionellt bra. I år i juni har vi haft 1927
gästnätter och i fjol 1937 gästnätter.
Vo påtalar också vikten av att vi hjälps åt med förekommande sysslor på campingen. Campingen drivs
ideellt av samtliga säsongscampare och alla måste dra sitt strå till stacken. Ser man som säsonggäst något
som behöver göras så är rekommendationen att själv ta tag i det. Behövs hjälp så säg till andra. Hjälp finns
alltid att få.
En av våra campinggäster förklarar vad den inhyrda städpersonalen tar hand om och vad vi campinggäster
måste göra själva. Exempel på det är att tömma sopor i hygien och köksutrymmena, fylla på papper på
toaletterna, vattna blommor etcetera.
Fläkten i duschrummet är numer åtgärdad och fungerar igen, meddelar Vo. Hen nämner då också
ytterligare ett problem med att fukten från duscharna stannar på vinden vid hygienlokalerna. Problemet är
känt och kommer åtgärdas skyndsamt.
Ny dragning av elkablar kommer att ske på Sjöängen där det förekommit problem med elen detta år.
Vo berättar också att kablarna kommer läggas ytligt till säsongen är över. En grävning kommer då ske för
att kablarna ska komma ned på rätt djup och således kommer elen på Sjöängen vara helt åtgärdad till nästa
säsong.
Information ges av Vo att bastubryggan förlängts med cirka två meter för att underlätta bad från den. Hen
tar även upp att ordningen i bastun fungerar dåligt. Enligt regelverket ska bastun stängas 24:00 varje dag.
Tyvärr respekteras inte detta utan vissa medlemmar får gå ned och se till att bastun stängs i korrekt tid.
Det händer även att bastun använts till vissa obskyra aktiviteter som absolut inte får förekomma där. De
som bastar för länge ska vara medvetna om att de stör många gäster när de är på väg hem därifrån. Därför
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gäller det att alla skärper sig och följer regelverket som gäller bastun. Om du som säsongscampare ser
något som inte är okey så säg till. Det kan vara allt ifrån avsaknad av stjärtlapp till överdriven fysisk
kontakt mellan två eller fler personer.
En camping gäst påtalade också att rökare, efter nya lagar, har svårt att hitta en bra plats där de kan sitta.
Hen önskade en uppfräschning vid rökbänken nere vid bastun och att bland annat ett bord skulle finnas
där.
Vo säger också att sopsorteringen vid vår nya sopstation måste hanteras bättre av campinggästerna.
Naturligtvis ska kartonger plattas till när de slängs och olika sopor sorteras rätt för att sopstationen ska
fungera som tänkt.
Vissa typer av sopor läggs på vår släpkärra under Arken som exempelvis elektronikavfall. Här måsta alla
säsongscampare hjälpas åt för att köra kärran till återvinningscentralen. Har man bil med drag så bör man
köra iväg den när den börjar bli full.
Vo passade på att tacka alla som hjälp till med nya vedboden. Resultatet blev strålande tack vare de
medlemmar som var behjälpliga.
En ny flotte har installerats istället för den som försvann i våras. En bryggdel som tidigare inte använts
blev det nya flotten. Resultatet, enligt Vo, blev mycket bra. Bryggdelen är snyggare och mer komfortabel
jämfört med den gamla flotten.
En campinggäst påtalade att hundbadet på campingen är utmärkt men att de kanoter och båtar som låg
där kanske borde ligga någon annanstans. Campinggästen åtog sig att flytta föremålen till en bättre plats.
Ytterligare en campinggäst uttryckte sin åsikt angående de husvagnsvrak som står vid sopstationen. Hen
menade att de förfulade området där. Vo meddelade att husvagnarna kommer att tas bort efter sommaren.
Vo fick beröm av ordföranden för att ha skött dennes uppdrag mycket bra under hans sjukfrånvaro.
Mötet tyckte också det var trevligt att se ordföranden på benen igen efter sjukfrånvaron.
Avslutningsvis tar en medlem upp problematiken med vissa fönster i Ararat och Sunnan samt
uppfräschning av gemensamhetsutrymmena i Arken. En förklaring ges av ordföranden att kommunen
avsätter pengar varje år till reparationer. I de fall man inte kan vänta på att kommunen fått tillgängliga
medel budgeterade så får reparationen vänta till nästa budgetår eller göras av föreningen själv.
Avslutningsvis hyllas en jubilar som fyller 65 år med hurrarop och därefter tackar Vo för visat intresse och
avslutar mötet.
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