
  
 
Medlemsbrev 2020 
Föreningen Backamo Vänner 
Hemsida: backomvanner.se 
Facebook: facebook.com/backamovanner 
E-post: backamo.vanner@gmail.com 
 

Kallelse till årsmöte 21 mars 
Alla är hjärtligt välkomna till årsmöte i byggnad 18, ingen föranmälan. 
 
10.00 Kaffe och smörgås 
10.30 Årsmöte (dagordning och bilagor fås på plats) 
11.15 Stefan Edman visar och pratar om sin film ”På Södra Fjället” 
12.00 Lunch 
 
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
Styrelsen har bestått av Ingrid Fuxwall (ordförande), Yvonne Johansson (kassör), Nicklas 
Rudolfsson (sekreterare), Kerstin Weström (ordinarie), Ingvar Magnusson (ordinarie), 
Eva-Lena Berglund (ordinarie) och Jonny Stolth (ordinarie representant från Stiftelsen 
Backamo Lägerplats) samt Angelique Hvalgren (suppleant). Valberedningen har utgjorts av 
Sigvard Andersson (sammankallande) och Jonny Stolth. Revisorer har varit Kurt Gullberg 
och Per Norberg samt Göran Josefsson (ersättare). 
Under 2019 har styrelsen haft 12 möten samt flertal arbetsmöten vid arrangemang. 
Styrelsen har under 2019 arrangerat flertal aktiviteter som bakluckeloppisar, valborg och Jul 
på Backamo för att få in medel till bevarandet av Backamo Lägerplats. I december gav 
föreningen 70 000 kr i gåva till Stiftelsen. Beträffande ekonomin hänvisas det till resultat- 
och balansräkning. 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan under 2020 är att fortsätta med arrangemang som 
bakluckeloppisar och Jul på Backamo samt få igång en mer permanent och bättre utställning. 

Ordföranden har ordet 
Bakom oss har vi ett år med flera lyckade arrangemang och framför oss har vi ett nytt år med 
nya utmaningar. 2019 fick vi för första gången ställa in en loppis, regnet öste ner och säljarna 
svek oss. Uppslutningen kring Jul på Backamo slog alla rekord. Tack alla som hjälper oss! 
Ingrid Fuxwall, ordförande  



 

 

 

 



 



 
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 eller Swish: 12345 42304 

Ange namn och adress vid alla fall av inbetalning! 

Vi är också mycket tacksamma om ni tipsar era vänner och bekanta att bli medlemmar eller 
hjälpa till vid arrangemang. Tillsammans hjälps vi åt att bevara Backamo Lägerplats! 

Gåvor, bidrag och hjälp vid aktiviteter och arrangemang 
För penninggåvor,  bidrag och hjälp under det gångna verksamhetsåret framför vi ett varmt 
tack till alla generösa givare. Ingen nämnd och ingen glömd! 

 

Till minne av Jonny Stolth 

 
Foto: Dennis Arvidsson 

Jonny var under flera år ordförande i Backamo Vänner och styrelseledamot samt aktiv i 
Stiftelsen Backamo Lägerplats styrelse. Jonny hade ett starkt engagemang i bygden och för 

bevarandet av Backamo Lägerplats. Våra tankar går till Jonny och hans familj. 


