Verksamhetsberättelse för Föreningen
Gyllene Hjorten 2018-01-01 – 2018-12-31
Evenemang
En Kväll uti Gargul – maj
På värdshuset Den Druckna Abborren samlades en afton ett antal gäster av blandat slag. Rykten och
samtal om Wenheims framtid efter valet av Minna som ny hövding blandades med löskefolkets mer
jordnära intressen av silver och mjöd.
Skaldetävling i Tingsvattnet – juli – INSTÄLLT
De långtgående planerna på en skaldetävling i Tingsvattnet, platsen för förra årets Stormidsommar,
tvingades ställas in pga totalt eldnings- och grillningsförbud och att delar av arrangörsgruppen (tillika
värdshusvärden) kallats in för tjänstgöring…
Miniäventyrshelg – september
Under miniäventyrshelgen utspelades två äventyr: dels ett möte i skogen med den illistige Mäster
Simlin, som sökts upp av Zaardrasbarn på jakt efter sin försvunne mor Tara. Ett mindre uppbåd
anförda av bland annat Virun från Tingsvattnet hittade barnen och kunde rädda dem från ett ovisst
öde – eller….?
Dessutom möttes skumma typer av olika slag på värdshuset Sista Skäret och äventyret I Ravindals
Hamnkvarter. Mordförsöket på den nyvalda hövding Minna i våras var fortfarande olöst, och rykten
om vem som låg bakom florerade. Några letade efter möjlig mördare, andra efter lasten på Tirias
stolthet som förlist. Kanske formades en allians, kanske sveks någon…?

Möten
Inga föreningsmöten har hållits under året.

Styrelsearbete
Styrelsen har hållit 2 protokollförda möten. Efter att styrelsen decimerades under sommaren
övergick styrelsearbetet till löpande förvaltning och kontakter mellan ordförande och kassör har inte
protokollförts.

Samkväm
Zaffrafest organiserades av Anno Odén och Emma Jansson Hjerdt hemma hos Anno.

Övrigt
En medeltids-/lajvloppis hölls i samband med En Kväll uti Gargul.
Under samma helg packades och flyttades föreningens utrustning till nya förrådslokaler vid familjen
Bäcklunds gård vid Forkarby, Bälinge. Detta då kontraktet för Eklundshof gått ut och föreningen
konstaterat att en förlängning skulle bli alltför kostsam.

Ej genomfört
Ett flertal planerade aktiviteter genomfördes inte under året.
•

Hemsidan uppdaterades inte.

•

En uppförandepolicy utarbetas inte.

•

Medlemskapet i Sverok skall utreddes inte.

•

Uppdatering av Vägen till Erborigien gjordes inte.

•

Föreningen genomförde inte något marknadsföringstillfälle under året.

•

Tälten har inte setts över och reparerats under året.

•

Sångbok har inte reviderats.

// Styrelsen för föreningen Gyllene Hjorten år 2018 Karin Fonnaland, Ingela Vretblad (suppleant) och
Anders Fridborg

