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Årsmöte: Årsmöte hölls Lördagen den 20 Mars 2021 på zoom.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar 56 och totalt 97.

Baroniet Styringheim, AS XXXVI/AS XXXVII
Sittande baronpar under året var Ale och Wendela och på grund av rådande pandemi beslutades att
baronparet fick sitta kvar en period till. Ny Storstyringkamp kommer ske under kommande
verksamhetsår i september som brukligt.

Ämbetsmän
Drots: Etla från Aos (Emma Holmqvist)
Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel Hallgren)
Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkeson)
Djurmarsk:  (Lisa Nordling)
Härold samt krönikör: Gríma in Rauda (Isabelle Wårfors)
Marsk: Fenja (Malin Sjöstedt) nu mer vakant efter flytt under verksamhetsåret
Präntare: Urd fra Hulo (Ulrika Brorsson)
Bågskyttekapten: Ale Snepil (Ralf Lagerström)
Skattmästare: Morten kanik (Martin Eriksson)
Skråhållare/MoAS: Vakant



Event och aktiviteter

Februari

Mars

Årsmötet hölls i Mars månad via Zoom på grund av rådande pandemi.

April

Maj
Bågskytte tävlingen Baronessans vår-pil med picknick föranleddes av tre träningstillfällen
Vinnaren var Mårten Kanik. Baronessan Wendela  marskade upp och blev godkänd som blivande
Marsk.

Augusti

Medeltidsveckan blev av men med ett reducerat deltagarantal. Ett mysigt litet läger. Baronparet
anordnade en liten jaktstig och det kom några deltagare, samt Furstinnan Jovi
Vinnaren av Baronessans Sommar-pil var Själe

September

Storstyringkampen blev en picknick och lite senare en middag utomhus hos Baronparet, där lite
bågskytte blev av. Många barn kom med och lekt i Follingbo.

Oktober

December
I december genomfördes en traditionsenlig Luciafest i Visby. Det var reducerat antal med anledning
av rådande pandemi. Det anordnades Bågskytte tävling Baronessans Vinterpil där var Marskar :
Marika Johansson, Daniel Johansson från Göteborg. Vinnare av tävlingen blev Andreas Andreasson

Övrigt

Det har anordnats fighting träningar I Tallunden, vid ett par tillfällen ihop med fastlands gäster. Det
har även sorterats upp bland de rustningsdelar som finns för utlåning, en del har lagats eller
kompletterats. Några medlemmar har träffats i lokalen för att tillsammans bygga vidare på sina egna
kit. Bågskyttarna har hållit tre workshops under året i juli månad  hos Baronen i Follingbo.



Föreningen hyr huset i Tallunden och ett varmförråd på Järnvägsgatan, samt har sedan
medeltidsveckan 2019 flyttat föreningens bord/bänkar och övrigt, som under de senaste åren stått
hos hos Sofia och Lars i Vänge, till en container som står vid Medeltidsveckans förråd på P18.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning och resultat framgår av bifogade balans- och resultaträkningar med
kommentarer.

Visby i februari 2022

Styringheims Styrelse


