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Evenemang
Under året har det genomförts två större och ett antal mindre arrangemang. Furstemötet hölls i
Nemevids slott (Tingshuset Nyköping) den 7 januari och lockade ett trettiotal deltagare. Furstemötet
var ett toppmöte där Kei samlade sina underfurstar för att etablera framtidsplanerna för det enade
Naronien.
Ett nytt, mycket välbesökt barnäventyr hölls i Jumkilstrakten den 1 maj där barnen till två
konkurrerande rövarband enades i jakten på en försvunnen skatt.
Försommarens stora händelse var Bron vid Enevad den 16 juni på Moriabergområdet. En by i
Wenheims gränstrakter gestaltades, där Nemrals näve kom på besök och gamla och nya
motsättningar kom till ytan inom ramen för ett midsommarfirande. Under hösten hölls också ett par
fortsättningsminiäventyr som följde upp de två grupper som gav sig ut på olika äventyr efter
midsommarfirandet i byn.
Höstens miniäventyrshelg hölls den 5-7 oktober på Risöns område i Norduppland. Tre äventyr som
visade på en stor bredd hanns med: Nannas död, Zaardras höstfest och värdshuskväll i Ledeby.

Möten
En ämbetsmannabrunch hölls i april med föreningens styrelse och ämbetsmän, och senare i april en
fixardag då tältgolv till ryttartält, lådor till krus, vimplar, tältstörar, och en tygbanderoll pysslades.
På minäventyrshelgen hölls ett medlemsmöte där lokalfrågan diskuterades och det visade sig finnas
intresse för en flytt av lokalen till Uppsala om ekonomiska och andra förutsättningar var rimliga.

Projekt
Årets stora utrustningsprojekt har självklart varit Tältet. Målet är ett ”halvstort” tält som kan
användas i många sammanhang. Tyg har köpts in och en tälthelg genomfördes 19-21 oktober där

mycket sömnadsarbete hanns med. Stora förhoppningar finns om att ett nytt tält kan tas i bruk
under 2013!
På informationssidan har en ny informationsbroschyr tagits fram som kan användas att sprida till
intresserad allmänhet.
Ett verksamhetsmässigt projekt att nämnas har varit att undersöka förutsättningarna för en lokal i
Uppsala; ett arbete som lett fram till att styrelsen föreslår föreningen besluta om ett lokalbyte under
2013.

Styrelsearbete
Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten mellan årsmötena.

Hjortspår
Inget nummer av Hjortspår har kommit ut under året, enligt plan.

Samkväm
Flera organiserade samkväm har hållits. Ett välsmakande tårtkalas till hövding Rannvis ära hölls den 8
juli, en uppsluppen och musikinramad föreningsfest arrangerades i tältlägret i Visby den 7 augusti
och traditionsenligt en gemytlig Zaffrafest - med det för året nya inslaget av en Zlagerfestival! – hölls
den 8 december.
Ett antal tillfällen till sy- och pysselträffar har annonserats på hemsidan (alla har inte genomförts).
Fikaträffar har regelbundet hållits den sista söndagen varje månad. Arrangerandet av midvinter 2013
har genomförts i form av en studiecirkel i midvinterarrangerande…

Övrigt
Som rekryterings-/marknadsförings-/informationstillfälle arrangerade föreningen ”Gyllene hjortens
värdshus” vid föreningen Celeres Nordicas tornerspel den 25 augusti i Tornerparken vid Uppsala
slott. Vi serverade mat och dryck till hundratals törstiga och hungriga gäster. Förutom ett välkommet
ekonomiskt tillskott genererade värdshuset många tillfällen till möten med intresserad allmänhet och
en mycket uppskattad exponering. Våra nya informationsblad var ett bra material vid detta tillfälle.
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