
 

NATURISTFÖRENINGEN BERGSLAGENS SOLSPORT 

Verksamhetsberättelse för 2019 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande och campingansvarig   Sven-Erik Kilsten 

Vice ordförande, ansv. Webb-IT                          Glenn Sjögren 

Kassör, medlemsregister, marknadsföring  Siv Johansson 

Sekreterare                                                         Gunilla Thorild Wall 

Ledamot ansvarig för byggfrågor    Bård Ola Bråten 

Barn & ungdomsansvarig                      Vakant 

Ledamot ansvarig för Fest och arrangemang Gro Mette Wang 

 

Övriga funktionärer 

Bergslagsaktuellt och Tillsammans                    Susann Kumm,  

                                                                           Gunilla Thorild Wall 

Markansvarig och ansvarig för 

Receptionen                   Arne Eriksson 

Barn och ungdom   Gohar Abrahamyan 

  

Revisorer Maria Wilhelmsson 

Katarina Bäverstrand 

Revisorssuppleant    Roland Ekbäck 

 

Valberedning, sammankallande  Susann Kumm  

                                                                           A H H O 

                                                                           Ann Floderer 

 

I tur att avgå 2020: Sven-Erik Kilsten, Bård Ola Bråten och Glenn Sjögren. 
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Möten, sammankomster 

Föreningens årsmöte hölls den 30 mars på Åkerby Herrgård. Före mötet bjöd 
föreningen alla medlemmar på lunch. 
 
Styrelsen har, förutom konstituerande styrelsemöte, haft sex ordinarie 
styrelsemöten samt två extra styrelsemöten under året.  
 
På vårmötet den 4 maj deltog 48 personer. På höstmötet den 14 september 
deltog 62 personer. 
 
Campingmöte, som alla på campingen var välkomna till, ägde rum den 20 juli. 

 

Riksmötet 

Riksmötet anordnades 19-21 juli av Föreningen Ume Naturister och avhölls på fd. 

barnkolonin Lyckebo strax utanför Umeå, 3 deltagare från NBS närvarade. 

Medlemsavgift 

550 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. Då 

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

dessa medel för ytterligare investeringar under året, t.ex sopstation och 

renovering av duschrum. 

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  

Det här året har arbetet med marknadsföring bedrivits genom 

annonser i Noraguiden, Noradagarna, Sommarguiden Örebro län och Landet 

runt. 

Information om campingen och föreningen finns sökbar på internet. 

Vi finns även med på Turistmål.se. 

Utomlands marknadsför vi oss i Tyskland, Holland och England t.ex på 

nedcamp.com både på webben och i tidningar. 

Campinggäster får som tidigare en särskild informationsbroschyr. 

 

Föreningen 

Medlemsantalet vid årets början: 269 hushåll, 464 medlemmar 



Medlemsantalet vid årets slut: 214 hushåll, 372 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. 

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

och campingplatser. 

Campingvärdskapet delades i år av 15 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.  

Dagbadare  

Badplatsen har varit välbesökt även denna sommar och vi har inte behövt avvisa 

någon för olämpligt uppförande, vilket är glädjande. 

 
Bergslagsaktuellt och Tillsammans 
Bergslagsaktuellt har getts ut fyra gånger under året. I Bergslagsaktuellt ges 

aktuell information till medlemmarna. Den publiceras digitalt via föreningens 

Facebook-sida. 

 

Föreningen har också skrivit föreningsspalten i Sveriges naturistförbunds tidning 

Tillsammans fyra gånger under 2019. 

 

Ansvarig utgivare för dessa har varit Sven-Erik Kilsten. 

Web. 

Sidorna för camping och förening uppdateras kontinuerligt. 

IT. 

Vi har i år fått fiber inkopplat via Telia, det är en anslutning på 200MB med 4G 

som backup ifall det händer något med fibern. 

Vi har bytt utrustningen för WiFi, för att få en mer homogen miljö som kan styras 

över internet. 

Detta är ett arbete som fortgår, vi skall försöka göra en täckningskarta över 

campingen. 

Fest- och arrangemangsgruppen 

Följande aktiviteter har arrangerats 

- Möte för säsongare 

- Vårstädning och vårmöte på Gustavsberg  



- Midsommafirande 

- Vänskapsdagar 

- Campingmöte 

- Kräftskiva 

- Surströmmingsskiva 

- Höststädnig och höstmöte 

Bygg gruppen 

År 2019 har många större och mindre uppdrag gjorts på 

campingen. Här är en lista över dessa. 

-  Sopstation färdigställd.  

-  Ny vedbod färdigställd.  

-  Duschrummet färdigställd. 

-  Förlängd nedgången till badbryggan vid bastun.  

-  Fönster på uthyrningsrum Sunnan har bytts ut. 

Mark gruppen 

En del träd har gallrats ut vid sjökanten pga röta och fallrisk på bilar/husvagnar. 

Häckar har ansats allt eftersom det behövts, gräsmattorna klippts.  

Tre campingplatser har grävts ur och fyllts med grus och markduk för att göra 

dessa mer bärkraftiga. Campingvagnar och husbilar tenderar att bli större och 

tyngre vilket gör att man kör fast på vissa platser. Föreningen kommer fortlöpande 

förbättra platserna. 

Barn och ungdomsgruppen 

Gruppen var utan ansvarig fram till mitten av sommaren då Gohar Abrahamyian 

tog över. 

Under vänskapsveckan 2019 anordnade hon besök på Siggegården för 

barnfamiljerna med ponnyridning, fika och dagen avslutades med pizza vid 

hemkomsten till campingen igen. De föräldrar som följde med uppskattade 

verkligen vårt initiativ. 

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, men intresset från föreningens medlemmar 

har svalnat. Därför tog styrelsen ett beslut att säga upp arrendet fr o m år 

2023.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. 

 

 



Beläggning. 

Vi har haft ett lite sämre år med beläggningen. Förra året var all time high och dit 

når vi inte i år. Trots vädret så blev det ändå bra beläggning på campingen, vi 

hade i år 13 301 gästnätter. Detta är näst bästa resultat någonsin 

 

Slutord 2019 

Ännu ett verksamhetsår kan läggas till handlingarna, säsongen började på bästa 

sätt med riktigt fint väder över påsken. Sen kom den vanliga svenska sommaren 

med ömsom regn ömsom sol. 

Vi har haft de årliga aktiviteterna såsom midsommarfirande, kräftskiva, 

surströmmingsskiva och vänskapsveckan. Under vänskapsveckan var det full fart 

i olika tävlingar som uppskattades mycket. 

Vi har inte bara roat oss utan det har blivit en hel del arbeten gjorda också, vi har 

fått en ny sopstation, ny vedbod och bastubryggan är ny. 

Vi har äntligen fått in fiber till campingen, detta kommer bli ett lyft för oss alla. 

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

vinter och vår, med ganska många badgäster. 

Ordföranden har pga sjukdom ej i år kunnat delta i turistfrukostar och andra 

möten med kommunen och turistnäringen i Nora. 

Vi vill tacka alla säsongare, gäster och medlemmar för ert engagemang under det 

gångna året, utan Er skulle vi inte ha detta fantastiska paradis. 

 

Sven Erik Kilsten                  Glenn Sjögren  

 

Siv Johansson   Bård Ola Bråten   

 

Gro Mette Wang                  Gunilla Thorild Wall 


