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Årsmötet 2020
Pga covidpandemin blev fg årsmöte framflyttad till den 28 augusti 2021.
Riksmötet
Ingen från NBS deltog i 2021 års riksmöte.
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.
Nora kommun har under året 2020 arbetat med den s.k. LIS-planen
(Landsbyggdutveckling i strandnära områden) i vilken Gustavsbergs camping
ingår. Vi har ännu ej fått besked från Nora Kommun ang om vårt arrende kommer
att förlängas eller ej.
Detta har gjort att styrelsen beslöt att endast göra några större investeringar.
T.ex inköptes nya tvättmaskiner och torktumlare, kyl/frys och spis till campingkök,
även Sunnan fick ny kyl/frys. 4 st Smart-TV inköptes till S1, S2 och allrummen i
Sunnan/Arken.
Samarbetet med CÖ Redovisningskonsulten i Nora AB är gott, vi använder
Fortnox 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
www.nedcamp.com både på webben och i tidningar.
Campinggäster får som tidigare en särskild informationsbroschyr.
Ett återkommande bekymmer är företaget 118100.se, som envisas med att skicka
räkning för ett abonnemang som vi ej har godkänt, som avslutades för flera år
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sedan. Undertecknad har efter rådgivning av polis och reklamationsnämnd
bestridit samtliga fakturor hittills, med gott resultat.
Föreningen
Medlemsantalet vid årets början: 245 hushåll, 426 medlemmar
Medlemsantalet vid årets slut: 258 hushåll, 447 medlemmar.
Medlemsregistret är i god ordning och uppdateras kontinuerligt.
Dagbadare
Badplatsen har varit välbesökt även denna sommar. Vi har tyvärr behövt avvisa
en person för olämpligt uppförande, händelsen är dokumenterad av styrelsen.
Möten och sammankomster
Styrelsen har haft fem ordinarie styrelsemöten samt ett extra styrelsemöten under
perioden.
På vårmötet den 8 maj deltog 42 personer.
Campingmöte hölls den 24 juli och cirka 70 personer deltog.
Föreningens årsmöte hölls den 28 augusti på Åkerby Herrgård. Mötet skulle
egentligen hållits 27 mars men fick återigen skjutas upp p g a Corona-pandemin.
Före mötet bjöd föreningen alla medlemmar på lunch.
Web.
Sidorna för camping och förening uppdateras kontinuerligt.
IT. Vi har en fiberlina från Telia på 200MB som har fungerat bra i år utan några
störningar. Som backup ifall fiber går ner så vi har ett 4G modem som tar över
driften så länge.
Wifi har i år byggts ut på Sjöängen och Björkängen och programvara/firmware för
våra antenner och switchar uppdateras kontinuerligt.
Vi har haft väldigt lite störningar eller klagomål på Wifi under säsongen.
Bokningssystemet används av många gäster och gör bokningar smidigare för
både gäst och campingvärd.
BA 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 2021.
Ansvarig utgivare för dessa har varit Sven-Erik Kilsten.
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Statistik
Nu har vi använt oss av ett statistik och bokningsprogram via webben under en
tid. Bokningssystemet Sirvoy verkar vara ett kompetent och bra program.
Bokningsförfarandet har underlättats rejält för våra gäster men vi ser att
webbokningarna minskat något från föregående år.
Som jag nämnde i förra årets verksamhetsberättelser skiljer sig sättet att
rapportera gästnätter mellan Sirvoy och det manuella system vi haft förut.
Enligt Sirvoys sätt att räkna gästnätter så har vi haft 6199 gästnätter. En markant
försämring med det manuella värde vi hade förra året som var på 13909
gästnätter. Men detta beror på skillnader mellan hur systemet beräknar gästnätter
jämfört med vår manuella Excelfil. Omsättningen är glädjande med tanke på att
en pandemi fortsatt härja under året. En anledning till den höga omsättningen kan
säkert tillskrivas det faktum att många av våra gäster avstod från att åka
utomlands och i stället besökte oss.
Bokningarna under året uppgick till 1 033 380 kronor. En ökning med 99 875
kronor jämfört med förra året. En mycket bra ökning, volymen ökade med 10%
alltså.

Bygg gruppen
År 2021 har endast underhåll gjorts.
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Mark gruppen
Föreningen har förstärkt flera campingplatserna med grus och markduk, samt
förlängt vägen på Sjöängen mot bastun. Backen ner mot Sjöängen är asfalterad
och 2 st parkeringsplatser för handikappade är iordningställda bredvid
receptionen.
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.
Några ord från en avgående Ordförande
Det här är ett speciellt årsmöte för mig.
Efter ett antal år som Ordförande/ campingansvarig/
campingvärdsansvarig är det nu dags för mig att lämna över ansvaret för både
föreningen och campingen till nya krafter.
Ordförandeskapet har underlättats för mig främst beroende på två personer, den
första som jag vill nämna är Susann Kumm som jag ser som min mentor under
mina första år och Siv Johansson som under de sista åren har tagit på sig mycket
av det arbeta som ligger på en ordförande, förutom sitt uppdrag som kassör.
Naturligtvis ska även de andra som har varit med i styrelserna genom åren ha ett
tack för sina insatser.
Campingansvarig är, enligt min åsikt, ett uppdrag där man får lära sig att det är
omöjligt att göra alla glada och lyckliga, åtminstone inte samtidigt.
När jag tillträdde som campingansvarig lovade jag nämligen att alltid göra mitt
bästa för campingen och oavsett hur ni tycker att jag har lyckats med mitt uppdrag
så kan jag försäkra er allihop att jag alltid har gjort det som jag anser vara bäst för
att vi ska ha en så attraktiv och inbjudande camping som är möjligt.
Campingvärdsansvarig är ett väldigt speciellt uppdrag som periodvis har varit
jobbigt på grund av att vi har haft för få campingvärdar, vilket har gjort att jag har
varit låst till campingen i långa perioder, men att vara campingvärd är också ett
väldigt roligt och stimulerande uppdrag både när man checkar in såväl stamgäster
som nya gäster och att få checka ut gäster som berömmer campingen både för
att det är en trevlig camping och inte desto mindre för att de tycker det fungerar
så bra mellan säsongare och gäster, många gäster har genom åren sagt att man
aldrig behöver känna sig utanför gemenskapen på våran camping.
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Jag kommer med all säkerhet att fortsätta att sitta i receptionen när tillfälle ges.
Därmed överlåter jag till den nya styrelsen, som jag har fullt förtroende för, att
fortsätta att driva föreningen och campingen i rätt riktning.
Mvh: Sven Erik Kilsten
Avgående ordförande
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