
Styringheim Verksamhetsplan 2017

Gourmetfesten
kommer att ske som en Retro-gourmet 27-29 oktober i Endre bygdegård.
"Mat vi minns och mat vi helst vill glömma"
Monica, Ulrika o Fredrik autokratar.

Päronkriget
hålles i år 6-9 juli som en Stavars Vikinga Fest.
Ulrika, Emma och Madelene autokratar.

Styringheim Camp 2017
Vi räknar med att det blir ett Styringläger i Östergravar också denna Medeltidsvecka. Vecka 32/2017.
För att vi ska klara av att genomföra det behöver vi autokrater. 
Detta tar vi upp som en särskild punkt under Årsmötet.

Storstyringkampen
är planerad till den 16 september på en Bra och Lämplig Plats.
Autokrater är Baronparet.

Slåss & Skråla
planerar Baronparet ska äga rum någon gång under deras regeringstid.

Lucia med baroninvsetitur
blir det 8-10 december. Vi fortsätter att vara i Odd Fellow-huset. Och det blir samma helg som det är 
Medeltida Jul i Visby. Autokrater sökes!

Kajsarn
håller vi öppen under sommaren enligt schema som överenskoms med Gotlands Museum.
Petter har lovat att ännu ett år hålla i planering och administration. 

Föreningens fasta kostnader är hyra av Huset i Tallunden och uppvärmningen av detta hus samt hyra av 
varmförråd för tältdukar mm.

Vi vill att föreningen representeras flitigt på event utanför Styringheim genom baronparet och därför 
anslås ett resebidrag för detta. Regerande kronor vill vi se hos oss och bjuder dem på eventavgifterna. 
Ett viktigt sätt att visa upp föreningen är genom att ställa upp pärklag i Stångaspelen. Vi hyr släpvagn 
för Styringheims gemensamma utrustning när vi reser till Dubbelkriget. Kastellanen har ett anslag för 
framför allt rekyteringsfrämjande åtgärder.



Styringheim Styrelsens förslag till Budget för år 2017

BUDGET UTFALL FÖRSLAG
2016 2016 2017
netto

Gourmetfesten 100 0,00 100
Päronkriget 100 500,00 100
MTV Tältlägret
Storstyringskampen 100 -291,35 100
Luciafesten 100 5799,41 100
Övriga event
Kajsartornet 30000 33371,00 30000
Uthyrning 1000
Medlem enskild 6000 5850,00
Medlem familj 6000 7225,00
Medlem >18 år 17500
Medlem 13-18 år 500
Avgift Nordmark -5750
Hedersmedlemmar -250 -250,00
Övriga intäkter 500 500
SUMMA 42650 52204,06 44150

Hyra Tallunden -5000 -5000,00 -5000
El Tallunden -3500 -3677,00 -3800
tbh Tallunden
Hyra Järnvägsgatan -5000 -4800,00 -5000
Hyra förråd P18
Förbrukningsmtrl -1000 -1483,53 -1000
Förbr. Inventarier -2000 -15563,00 -2000
Frakt o Transport (DW) -3000 -1666,00 -3000
Resor Baronpar -4000 -1603,00 -4000
Eventkostnader kronor -3000 -300,00 -3000
Resor kronor -4669,00 0
Reklam
Föreningsmöten -1500 -1500
Föreningsaktiviteter -325,00
Kastellan -4000 -4000
Scriptoriet
Kämpalek
Pärk Stångaspelen -1000 -1960,00 -2000
Fäktning
Bågskytte -2000
Styringkören
Eldshower
Barnverksamhet -494,00
Kontorsmtrl -500 -1020,00 -1000
Övriga kostnader -1000 -3379,50 -1000
Kurser o Utbildningar
Bankkostnader -1500 -1694,00 -1500

SUMMA -36000,00 -47634,03 -39800

RESULTAT f avskr 6650,00 4570,03 4350

Alla event ska gå med ett litet överskott. MTV-lägret har egen budget.
Annan slags redovisning till Nordmark medför annan beräkning av avgifterna.
Vi räknar med att svara för Kajsartornet även 2017
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