DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING

ÅRSMØTE I DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING
13. NOVEMBER 2017 - REFERAT
1. Årsmøtet ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Det var 21 fremmøtte.
2. Innkalling og dagsorden ble erklært lovlig og godkjent
3. Årsberetningen ble fremlagt av Julie Kvamme. Årsberetningen (vedlagt) ble
godkjent.
4. Regnskapet ble fremlagt av Uwe Arntzen. Regnskapet (vedlagt) ble godkjent.
På spørsmål om hvorfor utgifter til regnskap/revisor var satt til 0 ble det svart
at disse kostnadene blir tatt over Aktive Fredsreiser.
5. Følgende styre ble valgt:
Julie Kvamme, leder
Helga Arntzen
Øystein Djupedal
Anne Heimdal
Thor Abrahamsen (ny)
Bjørn Arntzen, sekretær (ny)
Vararepresentanter
Kristine Heimdal
Ingrid Kvamme Fredriksen
Valgkomité
Kari Buvarp
Gunn Heidi Stø
Ingar Holm og Uwe Arntzen gikk ut av styret etter eget ønske.
6. Det ble åpnet for diskusjon om det videre arbeid i Buchenwaldforeningen.
Følgende forslag ble diskutert:

Leder: Julie Kvamme

Aktive Fredsreiser v/Helga Arntzen

Lokesvei 101, 1344 Haslum
mobil 41 21 02 88
e-mail: Julie.k@online.no

Boks 19, 4951 Risør,
tlf. 3715 3900, mobil 952 38 199,
e-mail: helga@aktive-fredsreiser.no
Kontonummer: 1607.33.98286
www.buchenwaldforeningen.no
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a) Hensikten med foreningen er å bringe historien om hva som faktisk skjedde
videre. Den må ikke glemmes eller forvrenges.
b) Sammenslåing av Buchenwaldforeningen og Natzweiler/Dachau-foreningen for
å øke medlemsmassen. Eventuelt å gjøre foreningen(e) uavhengig av leir.
c) Arrangere (års)møter etterfulgt av presentasjoner med fredstemaer som er
åpne for alle. Dette kan også gi en rekrutteringsmulighet til foreningen.
d) Arrangere en reise til Weimar/Buchenwald i fbm den årlige markeringen av
frigjøringen 11. april. Seremonien for 2018 finner sted den 15. april.
e) Arrangere en reise til Weimar/Buchenwald i 2018 i fbm 75-års dagen for
arrestasjonene ved UiO den 30/11-43.
f) Muséet i Buchenwald har et pedagogisk ukesopplegg for tysk ungdom. Vi vil
vurdere et tilsvarende prosjekt for norsk ungdom.
g) Aktive Fredsreiser er 20 år i 2018. Markeringen vil skje i fbm utdelingen av
Fangenes Testamente i Risør i juni. Buchenwaldforeningen vil bli invitert til
dette arrangementet.
Styret vil vurdere/arbeide videre med disse sakene.
Etter årsmøtet fortalte Maria Gabrielsen sin historie.
Maria hadde tysk mor og jødisk far. Under krigen fant moren seg en SS-mann og anga
faren til naziregimet. Han endte sine dager i gasskammeret i Auschwitz i 1942. Maria
var bare 9 år gammel da hun i 1943 sammen med sine seks søsken ble sendt til
konsentrasjonsleiren Theresienstadt - forrådt av sin egen mor.
Alle fremmøtte fikk boken ”Angitt av mamma”.
Årsmøtet ble avsluttet med en felles middag på Litteraturhuset.
Risør, den 23. november 2017
Bjørn Arntzen
Sekretær
(referatet er godkjent av styreleder og vil bli signert ved neste styremøte)
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