Verksamhetsberättelse för Föreningen Gyllene Hjorten
2017
(år 650 erborigisk tideräkning)
Evenemang
Leden sluts
4 februari genomfördes ett enkvälls-lajv i Lilla Gillets lokal i Bromma, delvis som en upptakt
till Stormidsommar.
Klintje mot
Miniäventyr den 10 juni i samband med Surdegsdagen, också som en upptakt till
Stormidsommar.
Stormidsommar,
14 - 23 juli avlöpte Stormidsommar med nio dagars fest och vardag i Erborigien.
Tornerspel med Celeres Nordica
2 september hölls tornerspel som dock till huvuddelen blev inställt på grund av hällregn.
Föreningen höll en matservering för att ge reklam och intäkter, men ingetdera uppfyllde
förväntningarna på dagen. Frågan lyftes därför bland vissa av oss om det verkligen är en bra
marknadsföringskanal eller om vi bör hitta andra vägar?
Miniäventyrshelg i Florarna
15 - 17 september hölls miniäventyrshelg med 3 eller 4 lajv av olika karaktär samt ett
medlemsmöte där Sveroks stadgerevision och föreningens sångskatt diskuterades.
Diskussionen ledde också över i hur vi ska bemöta varandra, spel kring bla sexualitet och
vad som är fränt och ofränt gällande det i Erborigien.
Zaffrafest
17/12 hölls årets Zaffrafest med sedvanligt innehåll av zlagerfestival (vinnare Johan),
Erborigien-quiz (vinnare Emma och Fredrik), samt julklappsbyte.

Möten
20 maj hölls Ämbetsmannalunch där styrelse och ämbetsmän träffades och planer för året
diskuterades, främst gällande hemsidan och underhåll av föreningens tält.
7 april - 2 juni hölls ett antal arbetshelger i Gyllbergen för att förbereda inför Stormidsommar.
10 juni hölls Tältfixardag aka “Surdegsdagen” med efterföljande lajv. Även detta som en del i
upptakten till Stormidsommar. De flesta tält blev impregnerade, lagningar på flera tält,
inklusive de största skadorna på Stora rosa.

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda möten.
Medlemsmöte hölls på miniäventyrshelgen (se ovan).

Projekt
Impregnering och lagning av föreningens tält.
Byn Tingsvattnet som byggdes till Stormidsommar har potential att utvecklas. Intresserade
har haft möten om detta.
Tälten har flyttats till Ylva Bäcklund i Forkarby då det är alltför fuktigt att förvara dem i
lokalen.

Övrigt
Föreningen har under året skaffat Swish för att kunna ta emot lajv-avgifter och liknande. Då
swish-kontot är kopplat till föreningens vanliga konto är det viktigt att hålla detta åtskilt från
växlingskassan. Mao: det går inte att växla till sig erborigiska mynt mha swish till föreningens
konto.

