Medlemsbrev våren 2017
Föreningen Backamo Vänner – kallelse till årsmöte 29 april
Alla är hjärtligt välkomna till årsmötet, ingen föranmälan.

Årsmöte 29 april
Vi samlas i matsalen, byggnad 40.
Programmet kommer knyta an till
föredraget från årsmötet 2016 som handlade
om interneringslägret 1945. Det blir bildspel
med kulisser från interneringslägret samt
invigning av utställning i byggnad 2.
Program
10.00 Kaffe med smörgås
10.30 Årsmöte (dagordning på plats)
11.00 Bildspel
11.30 Invigning av utställning
12.30 Lunch

Varmt välkomna!
Styrelsen för Backamo Vänner

Föreningen Backamo Vänner – Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året bestått av Jonny Stolth, ordförande; Ingrid Fuxwall, vice
ordförande; Nicklas Rudolfsson, sekreterare; Yvonne Johansson, kassör; Göran
Josefsson, Kerstin Weström och Ingvar Magnusson ordinarie ledamöter.
Suppleanter har varit Eva-Lena Berglund och Dennis Arvidsson. Valberedningen
har utgjorts av Sigvard Andersson, sammankallande, samt Merit Nerstrand och
Kerstin Johansson. Revisorer har varit Kurt Gullberg och Alf Oswaldsson samt
ersättare Jerry Nerstrand.
Styrelsen har haft tio protokollförda möten samt flertal planerings och arbetsmöten
inför aktiviteter. Medlemsantalet var vid ingången av 2017 ca 300 personer.
Årsmötet 2016 gick av stapeln lördagen 9 april. Till ordförande valdes Sigvard
Andersson och till sekreterare Kerstin Weström. Medlemsavgiften fastställdes till
oförändrade 100 kronor per år. Förtjänsttecken i form av medalj i guld tilldelades
Kurt Gullberg, Kerstin Johansson, Eva-Lena Berglund och Lars Olsson.

Per Norberg håller föredrag på årsmötet 2016.
Foto: Nicklas Rudolfsson

Närvarande medlemmar fick ett
intressant föredrag om
”Tyskutlämningen,
Interneringslägret på Backamo
1945” av Per Norberg samt ett
kortare inhopp av John
”Kållebråten” Olsson. Föredraget
blev filmat och finns upplagt på
föreningens hemsida och Youtube.

Beträffande ekonomin hänvisas till resultat- och balansräkning samt till
revisionsberättelsen.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 innehåller flertal aktiviteter och
arrangemang för att få in medel till bevarandet av Backamo Lägerplats. Förslagen
är att fortsätta med Backamo Bakluckeloppis, prova en vinteraktivet ”Tomtestig på
Backamo” samt arbeta vidare med utställningen i logementsbyggnad 2.
Sekreterare
Nicklas Rudolfsson
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Föreningen Backamo Vänner - Ordföranden har ordet
Ett år går fort! 2016 var ett lyckat år med många arrangemang och aktiviteter.
Medlemsantalet är glädjande nog konstant.
Vi deltog vid kosläpp hos Lars i Röd. Vi arrangerade fem ”Backamo
Bakluckeloppis” som varit välbesökta. Vi deltog på Bondens Dag och intervjuade
besökare och fyllde i enkäter, uppdraget utfördes på initiativ av kulturföreningen
Bondens dag. Föreningen Backamo Vänner äger det registrerade namnet Bondens
dag, vi betalade in avgift för att skydda detta namn ytterligare en tid framöver.
Under året har det förbereds och inretts ett rum för utställning i logementsbyggnad
2. Det har under hösten arbetats hårt med att försöka dokumentera de gamla
målningar som de internerade tyskarna målade under 1945. Det finns ännu fler
gamla målningar att restaurera alternativt fotas av och arkiveras. Tanken är att en
invigning av utställningsrummet och en fotoutställning skall ske våren 2017.
Alla i styrelsen har lagt ned ett enormt arbete under året, vi skulle behöva fler
medlemmar som vill hjälpa till vid ex. loppisar att sälja kaffe förbereda inköp etc.
Syftet med Backamo Vänner är att ge bidrag till Backamo Lägerplats bevarande,
Stiftelsen Backamo Lägerplats är förvaltare som har ansvar att underhåll prioriteras
utefter resurser för detta arbete.
Backamo Vänner har under förra året återfört medel för: Hjärtstartare,
komplettering av sopkärl på området, ny kontorsskrivare som även skriver ut A3
format. Vi har avsatt 50 000 KR för renovering av matsal by 40, mycket pengar
men ytterligare medel kommer att behövas. Vi har bidragit med 10 nya armaturer i
vandrarhem by39, vi har bidragit med 2 tv apparater i vandrarhem. Ett nytt kylskåp
i by 41.
Nu är det snart årsmöte och vi ser framåt med nya utmaningar och kanske en del
nya i styrelsen också. Vi behöver fler aktiva och engagerade, du behöver inte vara
med i styrelsen för att bidra med lite arbetsinsatser då och då.
Tack alla för ett fantastiskt år!
Ordföranden
Jonny stolth
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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 internetbank till Plusgiro 15 26 37-5, ange ditt namn och
adress. Vi är också tacksamma om ni tipsar era vänner och bekanta att bli
medlemmar.
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Backamo Lägerplats – Aktiviteter och större arrangemang 2017

April
22/4
29/4
30/4
Maj
20/5
Juni
18/6
Juli
13/7
Augusti
3-5/8
19/8
26-27/8
September
2-3
December
Preliminärt:

Veteranbilsmarknad
Föreningen Backamo Vänner årsmöte och invigning av utställning
Valborg och Backamo Bakluckeloppis
Backamo Bakluckeloppis
Backamo Bakluckeloppis
Tjo uppå Backamo – Dragspelsstämma
A-Bombers Old Style Weekend
Backamo Bakluckeloppis
Västra Kennelklubbens nationella hundutställning
Bondens Dag
Backamo Vänner arrangerar ”Tomtestig på Backamo Lägerplats”

Utställningen av interneringslägret på Backamo år 1945 visas även lördag-söndag
6-7 maj samt lördag-söndag 13-14 maj. Tid: samtliga dagar klockan 11-14.
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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Fotocollage 2016. Foto: Dennis Arvidsson alla foton förutom på bilarna av Nicklas Rudolfsson

