Årsberättelse Attemark 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Denna bilaga sammanfattar SKA Attemarks verksamhet för 2012.

Aktiviteter

Följande aktiviteter har arrangerats i Attemark under året:
Dubbelkriget 25 (maj), Autokrat Countess Cecilia Jaeger och Vicomtessan Eyra av Attemark
Höstgille
Februari - Medlemsmöte och pysseldag, städning av lokal
Mars – Årsmöte och medlemsmöte med val av ämbetsmän och pysseldag 25 mars i lokalen
April – 29 april pysseldag inför Dubbelkriget
Maj - 6 maj pysseldag inför Dubbelkriget
Dubbelkriget 25; 11-25 maj; Autorater: Cecilia Jaeger, Eyra av Attemark
Demo: Hovdala medeltidsdag 18/5 under DW
Juni - Demo Medeltidsdagarna i Lund 2012 den 9 och 10 juni (?)
Vikingavecka och marknad i Foteviken 25 juni-1 juli – gemensamt samt individuella besök
Juli - Vikingamarknad Foteviken forts…
Augusti – Attemarksläger i Visby! Stor drive för att fånga de potentiella medlemmar som vi
träffade där. Mycket information lämnades ut samt kontaktuppgifter till ansvariga inom
Attemark.
Demo – Hälsningsgillet Lund – Ansvarig Cecilia Jaeger.
September – Örehus Jaktgille V arrangerades av Örehus med Attemark som sponsrande grupp
vilket krävdes då Örehus inte är en officiell SCA-grupp.
Pysselträffar och fightingträning i Lund eller Malmö cirka en gång i veckan
Oktober – Pysselträffar och fightingträning i Lund eller Malmoe cirka en gång i veckan.
November- Kung Attes Vinterfest X i stuga utanför Höör. Autokrat: Cecilia Jaeger. datum?
Pysseldagar och fightingträning cirka en gång i veckan i Malmö eller Lund.
December – Medeltida julfest i lokalen inställd. Pysselträffar och fightingträning cirka en
gång i veckan i Malmö eller Lund.

Demos
Under 2012 arrangerades tva aktiviteter inriktade mot allmänheten för att visa upp föreningens
aktivitet och i bästa fall värva nya medlemmar, vilket har gett god avkastning i nya medlemmar
under hösten. Hovdala medeltidsdag under Dubbelkriget den 18:e maj i samarbete med Hovdala
slott och Hässleholms kommun. En demo under Hälsningsgillet på Lunds Universitet med
fihtinguppvisning via youtube, fotoalbum och display av art & science-artefakter.
Fighting
Fightingträning har under hösten bedrivits regelbundet cirka en gång i veckan och rustingsbygge
för alla nybörjare har påbörjats och fortsatt med gott resultat. Attli har haft ansvar för och drivit
träningar och George har hjälpt till vid rustningsbygge. Under eventen har tillfällen för träning i
heavyfighting samt bågskytte arrangerats.
Hantverk
Allmänt medeltida hantverk har bedrivits hemma hos olika medlemmar samt i lokalen. Under hela
året så har det varit hantverkspyssel ungefär en gång i veckan.
Barnaktiviteter
Barnaktiviteter för de barn som finns i den lokala föreningen och de barn från andra delar av
föreningen som deltagit i aktiviteter /evenemang i Attemarks regi har förekommit i flera former:
färgläggning av bilder och illuminations/målning, textilpyssel (sömnad, bandvävning mm),
sagoläsning, medverkande vid matlagning, fighting med mjuka svärd och sköldar för barn,
bågskytte för barn, picknickbankett för barn mm. Barnaktivteterna har främst bedrivits under
Dubbelkriget samt under Jaktgillet samt Attes Vinterfest.
Hushåll
Till Attemark (SCA) hör två hushåll

Örehus (Helsingborg)
Fyrden Halfdan (fightinghushåll med vikingainriktning)

Möten

Under året har årsmöte, medlemsmöten, två styrelsemöten
och ett antal knäckemöten hållits.
Ämbetsmän
Under medlemsmötet i mars valdes ämbetsmän till SCA;
Drots: Malin Tjerngren
Skattmästare: Mikael Blomstrand
Kastellan: Cecilia Lindström
Marsk: Magnus Liljedahl
MoAS: vakant - Lollo samt Matilda tillfrågades men ingen tillsattes efter mötet.
MoY: vakant
Bågskyttemarsk:vakant
Investeringar
Beslut har tagits att fortsätta återinvestera pengar till förmån för medlemmars engagemang
och aktivitet i föreningen. Inom fighting har pengar lagts på inköp av material för
rustingsbygge.
Gemensamma Resor till evenemang
Under året har en eller flera medlemmar ur Attemark besökt och samordnat resor till följande
evenemang inom SCA´s regi utanför Attemark:
•
S:t Egon, Gotvik
•
Visby medeltidsvecka, Styringheim
•
Pennsic Wars, Kingdom of the East and Kingdom of the Middle (?)
•
Autumn Crown Tourney, Centrala Drachenwald ( Tyskland)
•
Inbördeskriget, Juneborg
•
Kingdom University, Arnimetsä
•
Annat:...?

Övrigt
Under ett styrelsemöte beslutades att föreningen behöver arbeta fram ett bra tydligt regelverk
för hanterandet av föreningens ägodelar som medlemmar utnyttjar/lånar/vill använda.
Dessutom behövs en ordentlig inventering av föreningens ägodelar göras samt en lista över
dessa som skall ligga tillgänglig på hemsidan tillsammans med riktlinjerna för nyttjande.
En ny hemsida har skapats av Minna med informationsstöd från andra medlemmar.

