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Styrelsen 
Har under året bestått av: 
Ordförande: Roger Heinänen 
Vice ordförande: Emma Holmqvist 
Sekreterare: Malin Sjöstedt 
Kassör: Martin Eriksson 
Materialförvaltare: Daniel Hallgren 
Övriga ledamöter: Sebastian Gamero och Ralf hoas 
Ersättare: Elin Hoas och Isabelle Wårfors 

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under kalenderåret.  

 

Revisor: Björn Sundberg, ersättare John Friederich. 

Valberedning: Oscar Hedin, Susanne de Paulis 

 

Årsmöte: Årsmöte hölls den 10 mars 2018  

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar över 13 år var 102 stycken.  

 

Baroniet Styringheim, AS XXXIII/AS XXXIV 
Sittande baronpar under året var Ajbjörn Gädda och Adorian Piroska. Edmund och Ejsarves Märta 
vann storstyringkampen och blev på luciafesten Styringheims nya baronpar.  

 

Ämbetsmän 
Drots: Cecilia Memling (Cecilia Fredriksson) 
Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel Hallgren) 
Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkeson) 
Hästmarsk: Ejsarves Märta 
Härold samt krönikör: Gríma in Rauda (Isabelle Wårfors) 
Marsk: Rok Tingfaste (Sebastian Gamero) 
Präntare: Adorian Piroska (Edit Mag) som ersatte Wilda Frejasdotter (Marie Viberg) under året 
Skattmästare: Morten Kanik (Martin Eriksson) 
Skråhållare/MoAS: Vakant 



 

 

 

 

Event och aktiviteter 

Februari 

Det anordnades brädspelskväll på BadWolf. Evenemanget ”fastegourmet” arrangerades hemma hos 
Urd och Bodvar. 

 

Mars 

Föreningen hade sitt årsmöte på Orionskolan. 
 

April 

Styrelsen anordnade en välbesökt medlemsträff med kick-off för året. Medlemmarna fick tillfälle 
komma med  förslag på roliga aktiviteter och hur man kunde utveckla föreningen. Ralf och Ylva hade 
gjort smörgåstårtor som var mycket uppskattade.  
 

Maj 

Många Styringar åkte till Knäckebrödskriget i Attemark. Några ordnade med egen resa och andra 
organiserade resegrupp som hjälptes åt med transporter och bokning av resa. Föreningen stod för 
kostnaden för att transportera ned tältet Kraken samt föreningens övriga campingutrustning.  

 

Juni 

Det anordnades brädspelskväll för medlemmar på Bad Wolf.  

Hela sommaren höll Styringheim i öppet i Fängelsetornet Kajsarn. Bodvar, Fredrik Brorson, var 
ansvarig. I år hade vi samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen genom en person 
som arbetstränade under sina pass i tornet.  
 
 

Juli 

Stavars fest anordnades på Stavgard 20-22 juli, med god mat, hantverk och badmöjlighet för de som 
önskade. Nio medlemmar deltog. Autokrater: Fredrik  o Ulrika Brorson. Matokrater: Ylva Wirgin o 
Ralf Hoas. 

 
 



Augusti 

Föreningen gjorde sin första Styringheim camp med Medeltidsveckan som samarrangör. Totalt 
eldningsförbud och ny organisation bjöd på en del utmaningar men på det hela taget var det en 
lyckad vecka även detta år. Både baronpar och Nordmarks furstinna gästade campet. Flera 
fightingtorneringar och bågskyttetävlingar anordnades under veckan. 

Avtalet med Medeltidsveckan innebär att Veckan står för allt det praktiska med lägret, det som 
tidigare vilat på vår autokratgrupp. Vi kan odelat ägna oss åt innehållet på lägret och “drömmen”. 
Enligt avtalet mellan Styringheim och Medeltidsveckan erhåller Styringheim viss procent på 
lägeravgiften för lägrets aktiviteter. 

I Styringheims läger bodde 164 vuxna och 41 barn över 7 år enligt betallistan. Autokrater: Roger 
Heinänen, Ralf Hoas, Veronica Jungver, Ylva Wirgin.  

 

September 

Storstyringkampen anordnades 7-9 september på Stavgard. Edmund och Märta vann efter hård kamp 
och fick ärva Storstyringskinnen av baronparet. Ovanligt många tävlade om storstyringmössorna och 
38 medlemmar deltog i eventet. Autokrater: Baronparet. 

 

December 

Kanske den största Luciafesten i Styringheims historia gick av stapeln den andra helgen i december 
månad, 7-9 december. Med inte bara baroninvestitur, utan också en furstetornering, fursteinvestitur 
och en vigilia. Förutom furstepar och vårt eget baronpar, gästade även kung och kronprinspar.  

Styringheims Lucia hålls samma helg som Medeltidsveckans Medeltida Jul. I år sponsrade Styringheim 
medeltidsveckan med 15 000 kronor och fick i gengäld entréband så alla 140 (!) deltagarna fritt 
kunde besöka marknaden i S:t Nicolai. 

Kampen om Nordmarks furstekronor  hade samlat 7 par och intåget var särskilt festligt, eftersom 
samtliga par företräddes av en härold, som högljutt påtalade parets utomordentliga förtjänster. Att 
de kämpande paren städslat var sin härold berodde nog på att Styringheim lovat att då skänka parets 
eventavgift oavkortat till Nordmarks resefond. 

Den sedvanliga auktionen inbringade 1465 kronor, som detta år gick till Nordmarks Skriptoriefond. 

Vid lördagskvällens bankett tog vårt nya baronpar i bruk  alldeles nya och unika skedar med 
styringsnurran, gjutna av Robert de Canterbury. 

Autokrater: Cecilia Fredriksson, Malin Sjöstedt. Matokrater: Ralf Hoas, Ylva Wirgin 

 

 

 

 

 



Övrigt 

Det har också anordnats fightingträningar I Tallunden, vid ett par tillfällen ihop med fastlandsgäster. 
Medlemmar har också ordnat med öppna syträffar och kalligrafiträffar där föreningens medlemmar 
inbjudits att delta. 

Föreningen hyr huset i Tallunden och ett varmförråd på Järnvägsgatan, samt får disponera ett större 
kallförråd hos Sofia och Lars i Vänge. 

 
Ekonomi 

Föreningens ekonomi framgår av bokslutet. Verksamheten i Kajsartornet ger ett större tillskott till 
föreningen. Detta är de enda medel som kommer “utifrån”. Det allra mesta av inkomsterna utgörs av 
medlems- och eventavgifter.  
 
 
 
 
Visby den 20 februari 2019 

Styringheims Styrelse 


