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Årsmöte 2022
Föreningen hade äntligen ett årsmöte sista helgen i mars som är brukligt. De två
tidigare årsmötena har antingen flyttats eller ställts in. Men nu verkar pandemin
äntligen släppt greppet och mötet kunde genomföras som planerat. Tre
ledamöter stod i begrepp att avgå.
Det var Bård Ola Bråten, Sven-Erik Kilsten och Glenn Sjögren. Sven-Erik har
varit vår ordförande i åtta år och avtackades i samband med årsmötet. Sven-Erik
har varit en mycket kompetent ordförande och betytt mycket för vår förening
och vår camping. Tack för ett mycket gott arbete under de här åtta åren
Sven-Erik.
Den nya styrelsen fick följande sammansättning:
Ordförande
Glenn Sjögren
Kassör
Siv Johansson
Ledamot
Helen Langer
Sekreterare
Helene Erlandsson
Ledamot
Jan Persson
FA-grupp ansvarig
Gro Mette Wang
Vice ordförande
Roland Ekbäck
Vi önskar de nya styrelsemedlemmarna, Helen och Jan, välkomna och hoppas
på ett gott samarbete i styrelsen

Campingen
Vi närmar oss snabbt en ny säsong och vi hoppas att det blir en fantastisk
sommar och en gemytlig stämning på campingen.
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.

Boka plats på webben
Enklast för att boka plats på campingen är att använda vårt bokningssystem
Sirvoy som hanteras via webben. Systemet är lätt att använda för både
campingvärdar och bokande gäster.
Möjlighet att enkelt boka campingplats, stuga eller rum på webben finns alltså.
Du kan förstås även ringa till receptionen och boka plats. Telefonnumret dit är
073-642 52 82. Kom ihåg att vara ute i god tid, särskilt om du tänker boka till
juli och midsommar. Se kontaktmöjligheter för bokning nedan.

Priser och Bokning | Gustavsberg Naturistcamping (scandinavianaturist.org)
0736-42 52 82
Eller förhandsboka genom ett mail till.
reception@gustavsbergscamping.se
Varmt välkommen till oss på Gustavsbergs camping i sommar!

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. Först är det samling på Gustavsbergs camping, då vi
fördelar uppgifter för att städa såväl utomhus som inomhus. Efter fullgjort arbete
bjuder föreningen på fika.
Varmt välkomna att hjälpa till och njuta av gemenskapen! Brukar alltid vara
fantastiskt trevligt!

Kallelse till vårmöte
Medlemmarna i Naturistföreningen Bergslagens Solsport kallas härmed till
medlemsmöte lördagen den 7 maj 2022 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, tyvärr är inte stugor och rum
bokningsbara då dessa städas under helgen. Kom och gör din röst hörd, det finns
en uppgift för alla som vill.

Planerade arrangemang på Gustavsbergs camping 2022
Maj 7
Juli 23
September 17

Vårstädning på Gustavsberg – Vårmöte NBS
Campingmöte
Höststädning och höstmöte

Medlems- och säsongsavgifter för 2022
Medlemsavgifter enligt följande:
Medlemsavgift NBS för familj: 550 kronor
Medlemsavgift NBS för en person: 350 kronor
Vinteravgift från 1/10 till 15/4 800 kronor
samt elavgift 20 kronor per dygn du är på campingen.
Säsongsavgift för husvagnsplats: 5500 kronor
Rumspriserna varierar beroende på storlek.
Sista betalningsdag är 2022-01-31
Säsongsavgifter på Gustavsbergs camping betalas, som tidigare år, antingen till
fullo senast 2022-01-31 eller enligt följande delbetalningar:
• 1500: - (2022-01-31)
• 1500: - (2022-03-31)
• slutbetalning senast (2022-05-30)
Slutsumman beror på om du hyr ett rum eller har husvagnsplats. Är det något du
undrar över - kontakta kassören, se kontaktuppgifter på sista sidan.
Betalning från utlandet:
Använd följande nummer:
IBAN kontonr: SE2980000819199937238922
BIC/SWIFT kod: SWEDSESS
Betalning från Sverige:
BG 5670-4455, märk med platsnummer

Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om oss
Skriv en rad till styrelsen@gustavsbergscamping.se
Följ oss på webben www.scandinavianaturist.org/Bergslagen

Ansvarig utgivare
Glenn Sjögren, ordförande i NBS
ordforandenbs@gustavsbergscamping.se
0705-414830

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
Priser och Bokning | Gustavsberg Naturistcamping (scandinavianaturist.org)
0736-42 52 82
Eller förhandsboka genom ett mail till.
reception@gustavsbergscamping.se
Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill härmed önska alla sina medlemmar
och andra föreningar en lång och härlig vår.
För Naturistföreningen Bergslagens Solsport
Roland och Carina

