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Evenemang

Miniäventyrshelg - januari

En nedbantad tillställning där bland annat några intriger, som ledder vidare i jakten på draugen 
Bodvar, spelades ut.

Det viskas i Wenheim

Oroade Wenheimare samlas för att försöka skapa en enad front mot Naroniens anslag mot riket. 
Enighet är svår att nå. Somliga vill gå till omedelbar verksamhet, andra vill undvika risken att furst Kei 
låter sig provoceras går till förtida handling. De skilda grupperna går egna vägar.

Vargen Vaknar – Midsommar 649

Midsommar 649, en ouvertyr till Stormidsommar. Tingsvattnet växer! Guld har upptäckts i dalgången.
Tingsvattnet skall få formell bystatus, med byknekt och val av byråd. Midsommarblotet, som hålls på 
sedan länge övergiven blotplats utanför byn, väcker okända krafter. Blixtar och dån skrämmer alla 
närvarande, men vad var det som hände egentligen. Ryktena sprider sig vida.

Miniäventyrshelg - september

Miniäventyrshelgen var planerad till Gyllbergen. På grund av sviktande intresse blev enbart ett 
äventyr iscensatt, och det i Nåsten utanför Uppsala. Där fick en blandad grupp äventyrare och andra 
möjlighet att mötte den mystiska Veira, en symbol för wenheimskt motstånd. 

En Kväll på Dansande Svanen i Ravindal

Den Dansande Svanen i Ravindal, en krog med en mycket blandad skara gäster. Affärer görs upp 
mellan skeppare och köpmän; skrivare och lärde diskuterar djupa frågor; resande från när och fjärran 
vilar ut. Denna kväll undfägnade värden här många: randersmarkare på jakt efter sin prins, studenter 
från Nems skola, Mäster Simlin av Elden, Zaardras, före detta riksråd från Aralantha, och fler därtill. 



Möten
En ämbetsmannabrunch hölls i maj med föreningens styrelse och ämbetsmän.

Ett release-event för Stormidsommar hölls på Östgöta Nation i maj.

I samband med release-eventet hölls ett extra årsmöte där en korrigerad ekonomisk berättelse för 
2015 fastställdes.

I samband med Zaffrafesten, hölls ett extra årsmöte där beslut om att ändra styrelsens säte från Gävle
till Uppsala, samt att skapa en ungdomsavdelning, fattades.

Projekt
Projektgruppen för Stormidsommar har organiserat flera förberedelser för arrangemanget. Tre 
privata hus har byggts och transporterats till området i Gyllbergen. De befintliga husen har reparerats 
och området har förberetts för kommande lajv.

Styrelsearbete
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten mellan årsmötena, och ett antal icke protokollförda 
arbets- och avstämningsmöten.

Samkväm
Flera föreningsmedlemmar har i vanlig ordning umgåtts i Visby under medeltidsveckan.

Zaffrafest organiserades i torpet hos Tobias Amnell.

Övrigt
En medeltids-/lajvloppis hölls i samband med Den Dansande Svanen i Biblioteket på Eklundshof.
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