
 

 

Protokoll Infomöte hösten 2021 
o Sven Svensson(campingansvarig) hälsar Välkommen  

 
o Stort Tack till alla för ett gott arbete under säsongen – ingen nämnd 

och ingen glömd. Det är tillsammans som vi gör att campingen är så 
fantastisk.  
     

o Presentation av Ledningsgruppen säsong 2021 
Annelie – Ekonomi, annonser/sociala media, IT/Reception 
Sven - Schema/personal, städ Vatten/avlopp/värme  
Christina – Butiken  
Nina – Aktiviteter  
Göran – Platser, grönytor  
Anders och Sven - Miljö    
Anders – Säkerhet, Inventarier/underhåll, lekplatser/sport redskap 
Inga-Lill – Blommor och växter 
Kalle – Byggnader/underhåll samt el    
  

o Annelie Svensson berättade lite Vad står Caravan club för? 
Rikscampingar (Norrviken, Sturkö, Tandådalen) och 18 stycken 
sektionscampingar. Sektionscampingarna är egna ekonomiska 
enheter. 
Det finns totalt 34 Caravan Club campingar. Vissa är 
medlemscampingar och då bara för medlemmar, medan andra är 
allmänna campingar och öppna för alla. 
Caravan Club har nu drygt 30 000 medlemmar. 
Caravan Club är en Ideell förening och det innebär att vi alla har både 
förmåner och skyldigheter. När man betalt sin medlemsavgift 
förväntas man informera sig om och följa dessa efter bästa förmåga. 
Då får vi alla en trivsam stämning och bidrar till ”Caravanandan”  
 
Nedan några punkter som information 

o Rastning av hundar utmed vägen är Ok och ska inte straffas. 
o Utbyggnader av golv – uteplatser – beslut fortsättningsvis via 

ledningsgruppen, synpunkter från brandmyndighet   
o Spara på vattnet, diska inte under rinnande vatten och släck lyset om 

du är sist ut från lokalen. 
o Wifi - har inte fungerat så bra. Vi håller på att titta över vad som kan 

göras.      
o Info om ekonomi så här långt - ser bra ut 
o Hemsidan/facebook – Alla har inte facebook, men alla inlägg som 

görs på facebook skickas även till hemsidan så man kan läsa där 



o Öppettider, priser säsong 2022 är inte fastställt ännu 
Inbjudan till nästa säsong kommer att skickas ut via mail. 
När vi lämnar i år så får ni frågan om man inte kommer till nästa år 
eller inte. Detta behövs för planering inför 2022. 
Nina och Anders, samt Karl-Erik och Inga-Lill kommer inte att vara 
med i ledningsgruppen till 2022. Arbete pågår för att forma 
ledningsgrupp för 2022. Sven kommer fortsatt vara Campingansvarig. 

o Norrvikens trädgårdar – Vi jobbar vidare för att se om vi kan få en 
lösning gällande grinden ovanför campingen.  

o Vi gör i år en gästundersökning på campingen där samtliga gäster 
(både tillfälliga och säsongsgäster) får ett mail till en enkät. Alla svar 
är anonyma. 
 
Sven berättade lite om vad vi gjort i år  

o Köpt in nya studsmattor på stora och lilla lekplatsen 
o Nya duschar, bytt vissa toastolar, toasitsar samt packningar lite här 

och där.  
o Målat servicehuset  
o Målat vissa innetak i servicehus 
o Målat och lagt nytt golv i städskrubben  
o Målat lekredskap på lilla lekplatsen 
o Belysning på minigolfen åter i drift 
o Plåtbeklädnad återvinningen och vid boulebanan  
o 6 städdagar totalt kommer att genomföras. Upp emot 60 

deltagare/gång hitin tills.  
o Gräva för att justera brunnen och avrinningen vid plats 89 – 94   
o Rensa diket från plats 30 – 46 samt en del övriga grävarbeten. 
o Spola rent dräneringen där spolning finns möjlig. 
o Klippa häckarna och toppa vissa träd  
o Fälla träd om så behövs 
o Alla genomförda aktiviteter som vi inte kunnat genomföra på 2 år 

 
Vad vi planerar göra till nästa år? 

o Fortsätta med att förbättra lekplatserna. Framför allt den stora 
lekplatsen.   

o Laga och byta ut staketet utmed vägen från plats 100 – 145  
o Ny belysning runt servicehuset  
o Förnya konstgräs på vissa av ställ-platserna  
o Ny anslagstavlor på servicehus och återvinningen  
o Ny aktivitetsplan för 2022 

 
 

o Tack för i år och välkomna tillbaka 2022 
 

o Sedan blev det en musik-quiz medan ledningsgruppen fixade med 
maten. Det serverades pyttipanna med stekt ägg och tillbehör till 
samtliga som anmält sig till mötet. 
 


