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Årsmöte 2020
Den 28 mars var det tänkt att NBS årsmöte, som vanligt, skulle hållas på
Åkerby herrgård. Men något kom i vägen! Något som stavas C O R O N A och
som har ställt till det rejält. Inte bara i Sverige utan i hela världen. NBS styrelse
hade ett extra möte, via Skype, och beslutade enhälligt att skjuta mötet på
framtiden. Så i dagsläget finns inget nytt datum satt. Vi måste följa utvecklingen
och se när detta hemska virus klingar av. Det är svårt att planera när man inte
vet något om framtiden utan man får ta en dag i taget. Styrelsen håller sig à jour
med läget.

Campingen
Vi närmar oss snabbt en ny säsong och vi hoppas att det blir en fantastisk
sommar utan corona och en gemytlig stämning på campingen. Vi har flera nya
säsongscampare, som vi hälsar hjärtligt välkomna till Gustavsbergs camping.
Även gamla säsongscampare hälsas naturligtvis välkomna till vår sagolika
camping.
Det kommer, som vanligt, att finnas mycket arbete som ska göras i år men om
alla hjälps åt, var och en efter bästa förmåga, så ska vi klara det.
Campingen är öppen för våra gäster 1 juni – 31augusti. Under föroch eftersäsong är receptionen då oregelbundet bemannad. Ring
campingtelefonen 073-642 52 82 för närmare besked.

Vårstädning och vårmöte
Våren är på väg och i början av maj är det dags för oss att göra i ordning för
sommarens sol och bad. Vi hoppas att många medlemmar hjälps åt för att göra
allt lika fint som tidigare år.
Lördagen den 9 maj är det samling på Gustavsbergs camping kl 9.00 då vi
fördelar uppgifter för att städa och fixa såväl utomhus som inomhus. Efter utfört
arbete bjuder föreningen på fika, cirka 12.30. Kl 13.00 är det vårmöte för
medlemmar i NBS på terrassen (se kallelse här under).
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Kallelse till vårmöte
Medlemmarna i Naturistföreningen Bergslagens Solsport kallas härmed till
medlemsmöte lördagen den 9 maj 2019 kl 13.00 på Gustavsbergs camping i
Nora. Föreningen bjuder på fika i anslutning till mötet cirka kl 12.30.
Glöm inte att boka plats om ni tänker övernatta, såvida ni inte har säsongsplats
förstås. Kom och gör din röst hörd, det finns en uppgift för alla som vill.
Skulle vårstädningen och vårmötet också bli uppskjutna, på grund av
coronaviruset, kommer medlemmarna att informeras.

Planerade arrangemang på Gustavsbergs camping 2020
Maj 9

Vårstädning på Gustavsberg – Vårmöte NBS

Juni 19

Midsommarfirande

Juli 7 - 10

Vänskapsveckan

Juli 18

Campingmöte

Augusti 8

Kräftskiva

Augusti 29

Surströmmingsskiva

September 12

Höststädning och höstmöte

Kontaktuppgifter
Ansvarig utgivare
Sven Erik Kilsten, ordförande i NBS
ordforandenbs@gustavsbergscamping.se
0706-313304
Kassör och medlemsregistret
Siv Johansson
kassor@gustavsbergscamping.se
NBS Bankgiro 5670-4455
Kontakt med styrelsen
styrelsen@gustavsbergscamping.se
Hemsida NBS
www.scandinavianaturist.org/Bergslagen
Hemsida Gustavsbergs camping
Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som händer på campingen som NBS
driver.
www.gustavsbergscamping.se
Bokning campingen
0736-42 52 82
Eller förhandsboka genom ett mail till.
reception@gustavsbergscamping.se
För Naturistföreningen Bergslagens Solsport
Gunilla Thorild Wall

Tecknare Börje Fransson
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