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Styrelse 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande, campingansvarig och ansvarig för 

campingvärdar                      Sven-Erik Kilsten 

 

Vice ordförande, ansvarig för FA-grupp              Erwin Hedén 

 

Kassör, medlemsregister, marknadsföring  Siv Johansson 

 

Sekreterare                                                         Gunilla Thorild Wall 

 

Barn & ungdomsansvarig                      Niclas Saxius Elwing 

 

Ledamot ansvarig för byggfrågor    Bård Ola Bråthen 

 

Ledamot ansvarig Webb- IT    Glenn Sjögren 

 

Övriga funktionärer 

 

Bergslagsaktuellt,Tillsammans                           Susan Kumm 

Markansvarig   Arne Eriksson 

  

Revisorer    Jan Norén 

Therese Olsson-Ståhl 

Revisorssuppleant    Roland Ekbäck 

 

Valberedning, sammankallande  Maria Wilhelmsson  

Ann Helen Haugsdal Oppheim 

Kjell Sternrot 

 

I tur att avgå: Siv Johansson, Erwin Hedén, Gunilla Thorild-Wall och Niclas 

Saxius Elwing. 
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Möten sammankomster 

Föreningens årsmöte hölls den 17 mars på Åkerby Herrgård. Före mötet bjöd 
föreningen alla medlemmar på lunch. 
 
Styrelsen har under året haft sju ordinarie styrelsemöten och ett extra 
styrelsemöte samt ett vårmöte, ett extra årsmöte och ett höstmöte, som även de 
har protokollförts. På vårmötet och extra årsmötet den 5 maj deltog 52 personer. 
På höstmötet den 22 september deltog 42 personer. 
 
Campingmötet, som alla på campingen var välkomna till, ägde rum den 21 juli. Då 

vi även hade besök av SNFs nya ordföranden Malin Arlinder Ekberg. 

 

Riksmötet 

Riksmötet anordnades 14-15 juli av Föreningen Ume Naturister och avhölls på fd. 

barnkolonin Lyckebo strax utanför Umeå, 5 deltagare från NBS närvarade. 

 

Medlemsavgift 

450 kr för familj, 350 kr för ensamstående, 200 kr för supportermedlemmar samt 

en frivillig avgift för livstidsmedlemmar.  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är i dagsläget god och likviditeten även den god. Krediten 

på 100 000:-  är aldrig utnyttjad, styrelsen beslöt att avsluta densamma. Då 

föreningen har god ekonomi har styrelsen tagit beslut att använda en del av 

dessa medel för ytterligare investeringar.  

Samarbetet med CÖ Redovisningskonsulten i Nora AB är gott och detta gör att vi 

har god ordning på vår bokföring. Föreningens/campingens bokföring är så pass 

omfattande att detta inte kan skötas på ett tillfredställande sätt på fritidsbasis.  

I övrigt hänvisas till resultat och balansräkning. 

Marknadsföring  

Marknadsföringen kostar ca 33000 kronor i år. 

Även under det här året har arbetet med marknadsföring bedrivits genom 

annonser i Noraguiden, Noradagarna, Sommarguiden Örebro län och Landet 

runt. 

Information om campingen finns sökbar på internet 118100 och finns dessutom 

som val att söka på hemsidorna för bl a TV4, Expressen, GT, Dagens Industri, 

msn.se m fl. 

Vi finns även med på Turistmål.se samt Husvagn och Camping som ger ut 

campingkatalogen för fristående campingar, FC90. 



Utomlands marknadsför vi oss på nedcamp.com både på webben och i tidningen. 

Campinggäster får som tidigare en särskild informationsbroschyr. 

Föreningen 

Medlemsantalet vid årets början: 262 hushåll, 446 medlemmar 

Medlemsantalet vid årets slut: 269 hushåll, 464 medlemmar 

Medlemsregistret är i god ordning och uppdateras kontinuerligt. 

Campingvärdsgruppen  

Campingvärdarna är en grupp säsongarscampare som jobbar med bokning, 

planering och att ta mot våra gäster, in- och utcheckning och informera och se till 

att gästerna kommer på rätt plats. 

Helger som midsommar och andra veckan i juli, vänskapsveckan och helgen i 

augusti då det är kräftskivan så är det ett riktigt pusslande för campingvärdarna, 

för att fixa platser för alla våra gäster.  

När det gäller uthyrning av rummen så är det kanske inte så svårt för 

campingvärden för där har vi ju bara ett visst antal rum och när dessa är slut så är 

dom och vi kan inte göra mycket mer.  

Hjälpmedel till campingvärdarna är ett datorprogram för bokningen av rum, stugor 

och campingplatser. 

Campingvärdskapet delades i år av 14 st. säsongscampare. 

Årets campingvärdar har varit fler än förra året, men det har blivit väldigt många 

arbetspass på vissa personer ändå. Dessa har gjort ett fantastiskt bra jobb och 

lyckats att planera in så att vi alltid har haft någon på plats i receptionen.  

Om vi inte får fler som är villig ta på sig att arbeta några dagar i receptionen per 

säsong, måste vi titta på andra alternativ som blir en stor kostnad för föreningen. 

 

 

Dagbadare  

Badplatsen har varit mycket välbesökt pga den fina sommaren. 

 

Bergslagsaktuellt 
Medlemsinformationen Bergslagsaktuellt har utkommit 4 gånger under 2018 på 
föreningens webbsida. 
 
Susann Kumm har skrivit föreningspalten i Tillsammans 4 gånger under året. 

Ansvarig utgivare för dessa har varit Sven-Erik Kilsten. 

 

 

 



Web. 
Sidorna för camping och förening uppdateras kontinuerligt, vi haft en del tekniska 

bekymmer under året som lösts efter hand. Vi har gjort ansökning för säsongare 

digital, man kan nu söka direkt via hemsidan. 

IT. 

Vi ligger på kommunens ansvariga gällande fiber till campingen. Haft ett 

personligt möte med ansvarig som ej mynnat ut i något än. Vi har sett till att 

datorer som tillhör föreningen synkar filer mot molnet (Onedrive). Officelicenser är 

inköpt till dessa datorer så att alla har samma version och licens. Under 

sommaren har vi bytt router för internet pga att den gamla gick sönder. Vi har haft 

en visning av ett bokningssystem, får se hur vi går vidare. 

Fest- och arrangemangsgruppen 

Året 2018 går till historien som den varmaste sommaren någonsin. Det har, som 

ni vet, märkts på campingen, i form av många gäster. Detta har inneburit att de 

arrangemang som campingen anordnar, har haft ett bra deltagarantal. De 

”begivenheter” som campingen har ordnat, där medlemmar arbetat i de olika FA-

grupperna, har avlöpt bra. Inga större intermezzon har ”dykt upp”. Allt har fortlöpt i 

sin ordning. Detta eftersom inga klagomål eller synpunkter har kommit mig till 

kännedom. FA-grupperna har dock gjorts om lite. Detta pga ojämnt åldersspann i 

de olika grupperna. Nu tror jag att det ska bli bättre! Hur som, jag hoppas 

verkligen att 2019 blir minst lika bra som 2018. Med dessa ord önskar jag min 

efterträdare ett lycka till, och alla medlemmar ett riktigt bra campingår! 

Följande aktiviteter har arrangerats 

 Möte för säsongare 

 Vårstädning och vårmöte på Gustavsberg  

 Vårstädning på Trumön 

 Midsommafirande 

 Vänskapsdagar 

 Campingmöte 

 Kräftskiva 

 Surströmmingsskiva 

 Höststädnig och höstmöte 

Bygg gruppen 

År 2018 har många större och mindre uppdrag gjorts på 
campingen. Här är en lista över dessa. 
- Nytt staket mot bostadsområde. 
- Nya väggar på byggnaden vid grillen. 
- Ny badbrygga vid bastun. 
- Nya askkoppar runt om på campingen. 
- Bänkar vid badplatsen och mot bastun. 
- 3 nya tak över dörrar på Sunnan. 



- Nytt golv framför receptionen. 
- Nya anslagstavlor. 
- Ny toapappershållare och ny handtork på toaletten. 
- Radio på toaletten. 
- Ny dörr Ararat. 
- Ny sopstation. (färdigställs 2019) 
- Grävning och förberedelse för ny vedbod. (färdigställs 2019) 
- Renovering av duschrummet. 
 
Mark gruppen 

Pga den blöta våren blev en hel del gräsmattor sönderkörda och fick lagas. 
Hoppas vi kan undvika detta nästa vår och att man parkerar sina bilar på 
parkeringen och inte kör fram till den egna campingplatsen. 

En del träd har gallrats ut vid vägen ner mot badet, samt längs sjökanten pga röta 
och fallrisk. Här ställde flera campare upp och hjälpte till så arbetet flöt på smidigt 
och bra. En skylift fick hyras in för att underlätta arbetet och för att undvika skador 
på bilar/husvagnar vid fallande träd. Häckar har ansats allt eftersom det behövts, 
gräsmattorna har pga den torra sommaren inte behövts klippas så ofta. 

 

Barn och ungdomsgruppen 

Under året 2018 har pyssel & spelhörnan i Ararat gjorts mer attraktiv. Hyllor har 

köpt in och man kan se mer vad som erbjuds. Under vänskapsveckan 

anordnades speldag, pizzadag och pysseldag. Efter vänskapsveckan fick vi en 

del spontanbesök till ”hörnan”, vilket kändes kul. Vi var på plats och det 

uppskattades. Vi har även flyttat ut uteaktiviteter, typ dart, krocketspel mm utanför 

förrådet under Arken för att synliggöra att det finns. Även leksaksboxen vid 

gungorna har fräschats till. 

Trumön  

Det är en liten trevlig badplats med en stor gräsyta, sandstrand, brygga, gungor, 

grillplats och vindskydd beläget vid sjön Multen.  

Föreningen har arrenderat den här platsen sedan ca 40 år tillbaka.  

Har ni inte besökt badet ännu så föreslår vi er att ni gör ett besök till denna oas. 

 

Ett stort tack till Lisbet och Lars för allt jobb som ni lägger ner på badet. 

 

 

Övrigt     

Tre vattenprover har tagits i sommar och alla har varit godkända. Även i år har vi 

hyrt en hjärtstartare som placerades på toaletten, tack och lov har den inte 

behövts användas. 



Slutord 2018 

Ännu ett mycket gott verksamhetsår har passerat och vi kan konstatera att 

sommaren 2018 har varit en riktigt bra sommar, med nytt rekord i antal gästnätter. 

Sommaren började inte så bra, maj var en kylig månad, men sen kom 

naturistvädret och höll i sig till mitten på september. 

Tack vare en varm och skön avslutning på sommaren så kom vi upp till 14 357 

gästnätter, enligt statistiken, rekordet från 2011 med 13 298 gästnätter slogs 

under sommaren. 

Året har präglats av dom årliga aktiviteterna, som midsommarfirande, 

vänskapsveckan med olika tävlingar, tipsfrågor, marknad, kräftskiva, och 

surströmming. 

För att hålla campingen i ett bra skick, har stora frivilliga insatser gjorts både av 

styrelsen och övriga säsongare och gäster. 

Vi har också haft inomhusbad för naturister första lördagen varje månad höst, 

vinter och vår, med ganska många badgäster. 

Ordföranden har även deltagit i turistfrukostar och andra möten med kommunen 

och turistnäringen i Nora. 

Vi vill som avslutning tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit, med 

frivilliga insatser, till att vi har den fantastiska camping som vi har. 

 

Sven Erik Kilsten                  Erwin Heden                 

 

Siv Johansson   Bård Ola Bråten   

 

Glenn Sjögren   Gunilla Thorild Wall 

 

Niclas Elwing  Saxius                                                                                   

 

 

 


