
Verksamhetsberättelse för Styringheim 2016

Org nr 834001-9077

Årsmötet 2016
Hölls onsdagen den 2 mars 2016 i Orionskolan.

Styrelsen 
Ordförande Cecilia Fredriksson (2016)
Vice ordförande Emma Holmqvist (2015-2016)
Sekreterare Sofie Olsson Dahl (2016-2017)
Kassör Martin Eriksson (2015-2016)
Materialförvaltare Daniel Hallgren (2016-2017)
Övriga ledamöter Monica Nilsson (2016-2017) och Sebastian Gamero (2015-2016)
Ersättare Elin Martinsson (2016) och Nike Holtes (2016)

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. För de löpande kontakterna 
mellan sammanträden har styrelsen en hemlig grupp på Facebook.

Revisor
Björn Sundberg, ersättare John Friedrich.

Valberedning
Malin Sjöstedt, Susanne de Paulis och John Friedrich.

Medlemmar
Under året var enskilda medlemmar 39, familjemedlemskapen 33, vi har 5 
hedersmedlemmar: Matts Ader, Mona Eriksson, Veljo Pärli, Wiveka Schwartz och Christer 
Jungver. Årsmötet 2016 beslutade att medlemsavgiften för 2017 skall vara: Vuxen 200 
kr/person (familjeavgiften avskaffas); Ungdomar i åldern 13-18: 50 kr/person; Barn i åldrarna 
0-12: ingen avgift.

Baroniet Styringheim, AS XXXI/XXXII
Sittande Baronpar under året fram till Lucia var Mark & Saga (Marcus Pettersson & Sara 
Nilsson) och Storstyringpar Jorulf & Märta(Ariel och Ellen Norrby), nuvarande baronpar.

Ämbetsmän
Drots: Cecilia Memling (Cecilia Fredriksson)
Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel Hallgren)
Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkeson)
Hästmarsk: Ejsarves Märta (Ellen Norrby)
Härold: Gríma in Rauda (Isabelle Wårfors)
Krönikör: Gríma in Rauda (Isabelle Wårfors)
Marsk: Rok Tingfaste (Sebastian Gamero)
Präntare: Wilda Frejasdottir (Marie Viberg)
Skattmästare: Morten kanik (Martin Eriksson)
Skråhållare/MoAS: Skarp-Eriks Saga (Sara Nilsson)



Event
Päronkriget
Den 23 april i Valde änge i Eskelhem. Autokrat var Ylva från Valle (Mona Eriksson) och 
matokrater var Ejsarves Märta och Jorulf från Valle (Ellen och Ariel Norrby). Det var 5 
betalande deltagare.

Styringheims tältläger 2016
Årets läger pågick mellan 5-14 augusti. Tältplatserna i Östergravar delades i år mellan 
Styringheim Camp och Battle of Wisby, som är ett arrangemang inom Medeltidsveckan på 
Gotland. Räkningen för de gemensamma kostnaderna för lägren i Östergravar betalade 
Medeltidsveckan och fördelade sedan dessa mellan Styringheim och BoW. Eftersom 
deltagarna i BoW var dubbelt så många som vi betalade vi en tredjedel och Medeltidsveckan 
två. Hyra av staketet stod vi själva för. Huvudautokrater för årets läger var Mona Eriksson och 
Malin Sjöstedt och kassör var Åsa Baihofer med stöd från Martin Eriksson och Cecilia 
Fredriksson. Under lägret var det fyra personer ur gruppen Baggeholm som fungerade som 
autokrater på plats, understödda av Malin, Mona och Cecilia.

Storstyringkampen
Eventet hölls hos Anna och Gustav Malmborg i Rute. Antalet deltagare var 20 betalande 
medlemmar. Autokrater var enligt sedvanan det sittande baronparet. Storstyringkampen 
vanns av Ariel och Ellen Norrby, som därmed blev storstyringpar och ikläddes de traditionella
lammskinnen och mössorna.

Baroniell Investitur ochFiesta de Lucia 
9-11 december. Årets luciafirande på Odd Fellow logen i Visby hedrades av Drachenwalds 
kungapar och kronprinspar och Nordmarks furstepar, förutom vårt eget baronpar och 
storstyringpar, samt 86 betalande gäster. 
Autokrat var Roger Heinanen. Matokrater John Friedrich och Oscar Hedin.



Övrigt

Kajsartornet
Under sommaren har vi genom avtal med Fornsalen hållit Kajsarrtornet öppet. Det är Petter 
Åkeson som återigen hållit i avtalet och ansvarat för bemanningen av tornet. För att bättre 
kunna hantera betalningarna av entréavgifterna har vi skaffat ett bankkonto med swish-
betalning till föreningen.

Träffar och symöten
Fightingträningen i Tallunden har pågått mer eller mindre regelbundet under året. Flertalet 
öppna symöten har hållits och nytt för i år var försök att hålla öppna hantverksmöten på 
biblioteket i Klintehamn, i Isabelle Wårfors regi. 

Hwitastierna
Baroniets tidning har återuppstått i form av ett nyhetsbrev som utkommer varannan månad 
och Isabelle Wårfors är krönikör. Tidningen/nyhetsbrevet är ett krav för att vi som förening 
ska få behålla vår status som Baroni.

Ekonomi
För förvaring av bord, bänkar, tältstänger mm har vi fått lov till ett kallförråd i Vänge hos Sofia
Hoas o Lars Thomson. För förvaring av tältdukar och annat som inte bör ligga i ett kallförråd 
har vi ett hyreskontrakt på ett källarförråd på Järnvägsgatan i Visby. 

Vi har gjort två större inköp under året. Två lägerkärror för 10710 kronor och en laptop till 
lägret för 3690 kronor. Kostnaden för släpkärra till Dubbelkriget uppgick till 1666 kronor. Vi 
har sponsrat kungaparet med 2000 i ett generellt resebidrag för att de ska kunna 
representera desto flitigare och deras resor till Styringheim har vi ersatt med 2669 kronor.

Resultatet för Styringheim är + 4570 kronor och för Styringheim Camp + 11651 kronor.

Visby

2017-02-26 

Styringheims Styrelse
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