DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING

Referat fra årsmøte i Buchenwaldforeningen 8. november 2013
35 personer var tilstede under årsmøtet i den Norske Buchenwald foreningen.
Elling Kvamme ønsket velkommen og ga en kort informasjon om aktiviteten i foreningen i 2013.
Under den årlige markeringen i Buchenwald, 11. – 13. april 2013, var Elling Kvamme, Julie Kvamme,
Øystein Djupedal med datter, Helga Arntzen, Uwe Arntzen og Gunn Heidi Stø til stede. Noe nytt fra
hovedorganisasjonen kom ikke fram. Helga Arntzen har mandat til å føre foreningen videre. Målet er
å få pårørende; barn og barnebarn av tidligere fanger i Buchenwald som medlemmer. Hver familie
oppfordres til å ha ett medlem i foreningen. Under utdelingen av Fangenes Testamente i Risør i juni
ble det holdt medlemsmøte, hvor referat fra møtet ligger vedlagt.
Alle er på valg i år, og alle representanter sitter en ny periode. Den Norske Buchenwaldforeningen og
Natzweiler foreningen er de eneste aktive fangeforeningene etter 2. verdenskrig.
Medlemskap i hovedorganisasjonen IKBD koster 250 Euro pr medlemsland pr år.
Årsmøtet bestemte at medlemskap i Den Norske Buchenwaldforeningen for 2014 beholder
kontingenten på kr 200,-.
Julie Kvamme som er styremedlem i IKBD fortalte litt om hva og hvordan de arbeider for å holde
foreningen aktiv. Hun fortalte også at arbeidet med å lage en permanent utstilling i Buchenwald hvor
de norske studentene vil få en plass. Utstillingen vil åpnes våren 2015.
Helga Arntzen informerte om turen til Buchenwald som vil være i april 2014 og oppfordret de som var
tilstede om å informere familie og andre om turen.
Ingar Holm holdt hovedforedraget hvor han fortalte om hvordan boken «De motvillige germanerene»
som handler om de norske studenters arrestasjon og opphold i blant annet Buchenwald.
Møtet avsluttet med en felles middag i Palmen.
Neste årsmøte er 31. oktober på Grand hotell, Oslo.
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