
Årsmöte Styringheim 2017-03-25

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande  

Cecilia Fredriksson
3. Val av mötessekreterare  

Sofie Olsson Dahl
4. Fastställande av röstlängd  

Genomförd. Saknas: Veronica Jungver, Isabelle Wårfors, Björn Sundberg
5. Val av två justerade tillika rösträknare  

Sebastian Gamero  
Daniel Hallgren

6. Mötets behöriga utlysande  
Godkänt

7. Fastställande av dagordning  
Något att tillägga: Nej

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning  
8.1. Redovisning görs för Medeltidsveckan samt Styringheim 
8.2. Kassör Martin Eriksson är ej närvarande. 
8.3. Björn Sundberg redovisar resultatrapporten för Styringheim Camp 2016 samt för 
föreningen Styrimgheim. 
8.4. Cecilia Fredriksson går igenom föreningens verksamhetsberättelse. Under 2016 hade 
Styringheim 85 medlemmar (inkl. barn).  
Styringheim höll inte tillräckligt många event under 2016 då Päronkriget utlystes försent. 
8.5. Ekonomi: förvaring av Styringheims material hos Sofia Hoas är ej optimalt, en ny 
förvaringsplats behövs med en radie på 2 mil. Medeltidsveckans förråd är redan fyllt och inte 
ett billigare alternativ. Förslag ges på:  
Österby 
Mona Eriksson lada  
Johanna Larsson i Dalhem 
8.6. Föreningen behöver en ny och större autokratgrupp. Förslag ges på att autokratgruppen 
kan bestå av medlemmar både på Gotland och fastlandet. 

9. Redovisningsberättelse  
9.1. Björn Sundberg läser upp redovisningsberättelsen som intygas och godkänns. Inga 
anmärkningar gjordes.  
9.2. Martin Eriksson har återskapat budgeten med vissa luckor då kvitton saknats.

10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse  
Godkänd av mötets deltagare.

11. Förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år 
11.1. Cecilia Fredriksson går igenom verksamhetsplanen.  
11.2. Slåss och Skråla: Ellen Norrby och Ariel Norrby väntar på mer info  
Budget läggs på ca 4000 kr. Godkänns av Styringheim.

12. Propositioner och motioner 
Inte fått in några

13. Val av 
a. Ordförande 1 år 
Cecilia Fredriksson  
b. Val av vice ordförande på 2 år 
Emma Holmqvist 
c. (Val av sekreterare på 2 år) / Sittande  
Sofie Olsson Dahl  
d. Val av kassör på 2 år 
Martin Eriksson  
e. (Val av materialförvaltare på 2 år)/Sittande  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Daniel Hallgren  
f. Val av 1 (2) ledamöter på 2 år 
Sebastian Gamero som nyinvald  
g. Val av 2 suppleanter på 1 år 
Elin Hoas 
Isabelle Wårfors

14. Val av revisor och revisorssuppleant för kommande året 
Björn Sundberg - revisor 
John Friederich - revisorssuppleant  
a. Val till valberedningen  
John Friederich 
Susanne de Paulis 
Malin Sjöstedt

15. Kajsartornet 
Petter Åkeson är ej närvarande vid årsmötet men har tidigare sagt att han tar uppdraget för 
Kajsartornet under år 2017.

16. Styringheim Camp under Medeltidsveckan  
16.1. Veronica Jungver och Anna F. Hedström Cramer tar uppdraget under år 2017.  
16.2. Veronica Junver: Emma Holmqvist har ekonomiskt ansvar under medeltidsveckan, 
annars ligger uppgiften hos Martin Eriksson.  
16.3. Jovi Torstensdottir är ansvarig för webbsidan.  
16.4. Fursteparet samt John Friederich deltar i arrangörsskapet.  
16.5. Fler från Styringheim skulle behöva vara delaktiga i arrangemanget av Styringheim 
Camp. Isabelle Persson Mullen är tillfrågad men har ej svarat.  
16.6. Vidare samtal om Battle of Visby då det blir konkurrens om tältplatserna vid Battle of 
Visbys deltagande. Styringheim överväger att leta efter en annan plats för Styringheim Camp 
eller alternativt inte genomföra lägret.  
Ett förslag för ny plats för Styringheim Camp är Åhsbergska hagen vilken också är en plats där 
staket och nattvakter troligtvis inte behövs.  
16.7. Ett beslut vad gällande Styringheim Camp 2018 måste tas. Medlemmar med intresse för 
arrangörsskap kan få möjlighet att lära sig arrangemanget av Styringheim Camp vid 
arrangemanget detta år. Tillfället kan möjligheten utlysas via Styringheims tidning (Vita stjärna) 
i form av praktikantplatser.  
16.8. Roger Heinanen kommentar verksamhetsberättelsen och önskar att det som inte 
fungerade under Styringheim Camp 2017 förmedlas och skrivs ner för att kunna ta lärdom för 
nästkommande arrangemang. 

17. Fastläggande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
200 kronor. Familjemedlemskapet är borta.

18. Övriga frågor 
18.1. Åsa Baihofer är avstängd från Styringheim 
18.2. Anna F. Hedström Cramer: ställer frågan om hur föreningens investeringar ser ut liksom 
arbeten med subventionerande evenemang som tidigare genomförts.  
Förslag ges om att genomföra evenemang som inte behöver gå plus som exempelvis en 
”bjudfest” / fightinghelg i Stockholm / sömnadsmaterial / kurshelger för att medvetet spendera 
resurser. Styringheim Camp 2017 kan gå minus i budgeten då föreningen har tillräckligt med 
kapital men år 2018  
18.3. 200.000 kronor kommer flyttas över från Styringheim Camp till Styringheim. Efter 
transaktionen kvarstår fortfarande 39.000 kronor. 
18.4. Veronica Jungver: ställer en frågan om vad rubriken ”uthyrning” i ekonomin representerar. 
Uthyrning representerar föremål/material så som: tält, bort och bänkar. 
18.5. Daniel Hallgren: meddelar föreningen att om ett arrangemang önskas genomfaras kan 
man kontakta honom. Meddelandet ska skrivas med i ett utskick med Vita Stjärnan. 
18.5. Styringheim har köpt in pilar och bågar för combat archery. 

19. Mötet avslutas. 


