Verksamhetsberättelse
för
Föreningen Gyllene Hjorten
2014-01-01 – 2014-12-31
Evenemang
En kväll i Birest (februari)
På ett av Birests bästa värdshus, ”Entitan”, sågs under en händelserik kväll prins Almar,
Chelmarriddare, köpmän och handelsresande och många flera. (Bagarstugan i Vattholma)
Trötta fötter – fyllda krus (juni)
Ett par sommardagar och nätter syntes hjältar och löst folk slå läger i sydvästra
Ledebyskogen. Samtal om det allvarliga läget fördes, och mat åts och mjöd dracks.
(Kiplingeberg)
Magikerskolan på exkursion – barnlajv (september)
Aahrens magiker tog med sig de unga lovande adepterna på vad som var tänkt som en lärorik
dag i skogen, men som visade sig innehålla mer äventyr än de räknat med… (Jumkil)
Miniäventyrshelg (september)
Höstens miniäventyrshelg hölls den 19-21 september på Risöns område i Norduppland.
Innehöll ordenshjältar med märkliga möten, hemkomst till en randersk by och gudatrogna i
lönndom. Noterades gillande att tidigarelagd miniäventyrshelg bjöd på varmare och ljusare
klimat! (Risön, Florarna)
Den Lede Bybon 5-10, 2:1 – 2:4 (januari – december)
Erik Bohlins uppskattade skänkstugekampanj i den lilla byn Överböle utanför Ledeby har
fortsatt under året vid nio tillfällen, med inskränkta bybor, sluga handlare, passerande hjältar
och andra resande på tillfälligt besök. Totalt 120 besökare har arrangemanget haft, och
besöksrekord slogs under året på Den lede Bybon! (Lokalen)

Möten
En ämbetsmannabrunch hölls i maj med föreningens styrelse och ämbetsmän.
Ett medlemsmöte om etik och moral har hållits.

Projekt
Tältsömnad har gjorts vid ett tillfälle 5 april. Tältgolv till ryttartälten har sytts vid ett tillfälle i
juni. Visst underhålls-/förbättringsarbete har hållits i lokalen.

Styrelsearbete
Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten mellan årsmötena, och ett antal arbetsmöten.

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

Samkväm
Samkvämen har minskat under året. Många föreningsmedlemmar var i Visby under
medeltidsveckan där Sorkar och Strängars bejublade uppträdande på Kapitelhusgården var en
av höjdpunkterna.
Zaffrafest organiserades hos Celina och Roland.

Övrigt
Som rekryterings-/marknadsförings-/informationstillfälle arrangerade föreningen för tredje
året i rad ”Gyllene hjortens värdshus” vid föreningen Celeres Nordicas tornerspel den 30
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.
En mycket uppskattad medeltids-/lajvloppis utanför lokalen hölls i april. Många nya och
gamla lajvvaror bytte ägare till humana priser.
Ett nytt ämbete har tillsatts av styrelsen: Fogde. Fogden har ansvar för lokalen och dess fasta
inredning. Rustmäster fortsätter att ha ansvar för materiel och lös inredning. Fogde och
rustmäster ska samverka och gemensamt ansvara för att gränsdragning och ansvar dem
emellan är tydligt. Till fogde har Erik Bohlin utsetts.
Styrelsen fick av årsmötet 2013 ett antal uppdrag. Hanteringen av dessa redovisas muntligt
vid årsmötet. Till ett av uppdragen (Stormidsommar) finns ett förslag till inriktningsbeslut.
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