Medlemsbrev våren 2018
Föreningen Backamo Vänner – kallelse till årsmöte 24 mars
Alla är hjärtligt välkomna till årsmötet, ingen föranmälan.

Årsmöte 24 mars
Vi samlas i matsalen, byggnad 40.
Programmet kommer utöver årsmötet också
innehålla underhållning och lotteri.
Program
10.00 Kaffe, smörgås och underhållning
10.30 Årsmöte (dagordning på plats)
11.00 Underhållning med mera
12.15 Lunch

Varmt välkomna!
Styrelsen för Backamo Vänner

Föreningen Backamo Vänner – Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året bestått av Ingrid Fuxwall (ordförande), Kerstin Johansson
(vice ordförande), Nicklas Rudolfsson (sekreterare), Yvonne Johansson (kassör),
Kerstin Weström (ordinarie), Ingvar Magnusson (ordinarie) och Dennis Arvidsson
(ordinarie). Suppleanter har varit Eva-Lena Berglund och Rolf Sandberg.
Valberedningen har utgjorts av Sigvard Andersson (sammankallande), Bertil
Olsson (ordinarie) samt Merit Nerstrand (ersättare). Revisorer har varit Kurt
Gullberg, Jerry Nerstrand samt Göran Josefsson (ersättare).
Styrelsen har haft elva protokollförda möten samt flertal planerings och
arbetsmöten inför aktiviteter. Medlemsantalet var vid ingången av 2018 ca 300
personer.
Årsmötet 2017 gick av stapeln lördagen 29 april. Till ordförande valdes Sigvard
Andersson och till sekreterare Nicklas Rudolfsson. Medlemsavgiften fastställdes
till oförändrade 100 kronor per år. Närvarande medlemmar fick se ett intressant
bildspel samt invigning av utställning med målningar och kulisser från Backamo
1945.
Beträffande ekonomin hänvisas till resultat- och balansräkning.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 innehåller flertal aktiviteter och
arrangemang för att få in medel till bevarandet av Backamo Lägerplats. Förslagen
är att fortsätta med Backamo Bakluckeloppis, Julmarknad på Backamo samt arbeta
vidare med utställningen.
Sekreterare
Nicklas Rudolfsson
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Föreningen Backamo Vänner - Ordföranden har ordet
Ett nytt år och nya möjligheter!
2017 har varit ett händelserikt år. Tillsammans med frivilliga krafter arrangerade
Backamo vänner sex st. bakluckeloppisar samt en julmarknad inomhus i Byggnad
2. Både antalet besökare och köpare ökar stadigt vilket är jätteroligt!
Utställningen om Interneringslägret 1945 invigdes i april i samband med årsmötet,
av Kollebråten – John Olsson, som var stationerad som vakt på Backamo i
slutskedet hösten 1945.
Ingen av oss hade förväntat oss att utställningen skulle bli en så stor succé med
drygt 600 besökare och artiklar i både Bohuslänningen och 7dagar.
Bäst av allt, många av besökarna har bidragit med egna minnen och en massa nytt
material. Vi tackar än en gång alla som bidragit till att få till stånd och utveckla
utställningen, som öppnar till våren igen.
Under Bondens Dag serverade vi vår hemkokta sluring som serverades i den nya
utställningslokalen i Byggnad 1. Lukten spred sig ner för trappan och lockade till
sig extra många besökare.
Vi tackar de som under 2017 hjälpt till på våra loppisar och hoppas att Ni kommer
tillbaka i år.
Gåvor till Stiftelsen under 2017 är Projektor och duk för 6 993 kronor samt 2
stycken soptunnor för 7 990 kronor.
Datum för 2018 års arrangemang finns på vår hemsida. Nytt för i år är ”Jul på
Backamo”, en vidareutveckling av förra årets julmarknad.
Vi träffas på årsmötet den 24 mars där vi förutom ärtsoppa även trakteras med
underhållning av spelmännen från Slussdraget som framför olika Backamo-låtar.
På återseende 2018!

Ordföranden
Ingrid Fuxwall
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Föreningen Backamo Vänner – Balansrapport
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Föreningen Backamo Vänner – Resultatrapport
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Föreningen Backamo Vänner – Revisionsberättelse

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i föreningen!
Medlemsavgiften är 100 kr/år. Se bifogat inbetalningskort som även går att
använda för att skicka in en gåva till bevarandet av Backamo Lägerplats. Det går
också bra att betala via bankgiro: 5225-0362 ange ditt namn och adress.
Vi är också tacksamma om ni tipsar era vänner och bekanta att bli medlemmar!

Gåvor
För penninggåvor under det gångna verksamhetsåret framför vi ett varmt tack till
alla generösa givare. Ingen nämnd och ingen glömd
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Backamo Lägerplats – Aktiviteter och större arrangemang 2018

Mars
24/3
April
21/4
30/4
Maj
5/5
Juni
9/6
Augusti
3-4/8
18/8
September
1-2/9
8/9
November
24/11

Backamo Vänner årsmöte
Veteranbilsmarknad
Traditionellt Valborgsfirande
Backamo Bakluckeloppis
Backamo Bakluckeloppis
A-Bombers Old Style Weekend
Backamo Bakluckeloppis
Bondens Dag
Backamo Bakluckeloppis
Jul på Backamo

Fler arrangemang finns på Backamo Lägerplats hemsida backamolagerplats.se
Postadress:
Backamo Vänner
Backamo Lägerplats
Backamo 220
459 91 Ljungskile

E-post: backamo.vanner@gmail.com
Hemsida: backamovanner.se
FB: facebook.com/backamovanner
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Sluring – recept från Backamo
2 msk korngryn
2 dl gula ärtor
1 liter vatten
500 gram fläsklägg
100 gram rimmat sidfläsk
Vatten, salt, nejlikor, lagerblad
1 purjolök
400 gram kålrot
1 potatis
1 – 2 morötter
Salt vitpeppar, timjan, persilja
Korngryn och ärtor blötlägges i saltat vatten över natten. Kokas tillsammans med
lägg, kryddor och fläsk ca 1 timme. Fläsk, lägg, rotsaker, lök och potatis skärs och
får koka tills allt är färdigt. Smaksätt.

