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Från baronparet
Var hälsade alla Gotviks kloka, starka och snygga
invånare.
Vi, ert djävligt väna, men för tillfället något schletna
Baronpar tackar alla er som var med och gjorde årets
firande av St. Egon till ett mycket lyckat, gott och
trevligt event. Ett extra tack till alla er som bidrog till
desserttävlingen - allt var GOTT! Vi vill också utropa
ett extra Vivat! för Enaro som efter hård strid utsetts
till Vår förkämpe. Nu siktar vi framåt och hoppas att
det fullständigt regnar in rekommendationer på
invånare som förtjänar att tilldelas någon av våra
utmärkelser.
Må ni aldrig sakna öl och sill!
Astridh & Engli

Drotsord
Hej kära Gotvikare!
Vi har just varit på S:t Egons som var ett verkligt
trevligt event, med massor av god mat och snällt folk!
Eftersom jag som er furstinna har lovat att lära mig
nått nytt på varje event, så vill jag berätta för er att jag
lärde mig nya roliga danser och försökte även ta in
lite kunskap om matlagning den senaste helgen. Jag
ser fram emot fler trevlig event i Gotvik då ni får lära
mig nåt annat nytt!
Men detta blir sista gången jag skrivar som Gotviks
drots i Dauphinen, eftersom vi ska välja en ny
styrelse på Gotviks årsmöte som blir lördagen 13:e
april i lokalen. Jag misstänker att det kommer finnas
go'fika på mötet också.
Mer har jag inte att säga den här gången.
Vi ses i medeltiden!
Jacquelyna furstinna (och snart inte längre drots)

Gotviks årsmöte

Gotvik's yearly meeting

När: 13:e april 2013, kl.13.00
Var: Gotviks lokal, Backavägen 6, Hisingen
======================================
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, protokollförare och
justeringsmän/rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt, dvs att
betalt fastställd medlemsavgift och fyllt 12 år.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat
samt balansräkning för det gånga räkenskapsåret
föredras.
6. Revisorns berättelse för det gånga räkenskapsåret
föredras.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen.
8.
Val
av
styrelse
för
den
kommande
mandatperioden.
9. Val av två revisorer och en revisors-suppleant för
den kommande ettårsperioden.
10. Val av valberedning för den kommande
ettårsperioden.
11. Fastställande av medlemsavgift för den
kommande ettårsperioden.
12. Eventuella propositioner.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.

When: April 13th 2013, at 13:00
Where: Gotvik's premises, Backavägen 6, Hisingen
======================================
Agenda:
1. Opening of the meeting
2. Selection of meeting chairperson, meeting
secretary and validators/vote counters.
3. Assessment of the meetings legitimacy.
4. If needed check right to vote of those present, i.e
paid membership and at least 12 years of age.
5. The board's summary and results as well as the
financial report for the past year are presented for
review.
6. The auditors comments on the financial report for
the past year are presented for review.
7. Decision to release the resigning board from
responsibilities.
8. Selection of the board for the upcoming term.
9. Selection of two auditors and one reserve auditor
for the upcoming year.
10. Selection of an election committe for the
upcoming year.
11. Determining the membership fee for the
upcoming year.
12. Any propositions.
13. Any motions.
14. Any other business.
15. Meeting adjourned.

Glöm inte bort att betala medlemsavgiften för att ha
rösträtt,
skicka
även
epost
till
kassören
(skattmastare@gotvik.se)
med
namn
och
medlemsnummer (om ni redan har ett ).

Don't forget to pay your membership fee, and send
an email to the exchequer (skattmastare@gotvik.se)
with your name and membership number (if you
already have one).

Kämpalek
Tisdagar kl 18
Lördagar kl 11
Samling i Gotviks lokal på Backavägen 6. Kontakta
Enaro (0733-663396) eller Marc (070-9689456).

AKUT!
Nu är det dags att någon erbjuder sig att vara Gotviks
krönikör! Detta nummer blev skrivit av baronessan
och furstinnan. Det skulle de faktiskt inte göra men
de ville säkerställa att ni kära Gotvikare skulle få ert
nyhetsbrev. Detta är inte mer komplicerat än du vill
göra själv, så, kom igen! Den som vill tjäna Gotvik på
detta sätt, kontakta Baronparet eller drotsen.

Fäktning
Onsdagar kl 17.30
Samling i Gotviks lokal på Backavägen 6. Kontakta
Jacquelyna (072-5451183).

Ingen fler event i Gotvik?
Gotvik måste hålla fler evenemang, eftersom vi vill ha
skoj tillsammans, eller hur? Vi kan hålla Midsummer
Party, men det kan inte vara något officiellt SCAevenemang eftersom Drachenwald 20-årsfest och
kröning är denna helg.
Sen finns följande
Drachenwaldevenemang som behöver ansökan:
Kingdom University (8-10 Nov 2013)
12th Night Coronation (3-5 Jan 2014).
Kanske tycker du att vi skulle köra på en av dem?
Eller har idé för annat evenemang? I så fall, hör av
dig till Baronparet eller drotsen! :)

Hantverk i lokalen
På lördagar är det relativt ofta pyssel i lokalen från kl.
11, dvs samtidigt som kämpalek.
Vilka lördagar det finns folk på plats annonseras på
e-postlistan och i Gotviks facebookgrupp.

Kontaktuppgifter
Baron av Gotvik
Engli Ingimarrsson / Daniel A Johansson
baron@gotvik.se
Baronessa av Gotvik
Astridh Torkilsdotter / Marika Johansson
baronessa@gotvik.se

Gotviks webbplats
www.gotvik.se
Gotviks forum
Är en del av forumet på www.nordmark.org

Drots (ordförande)
Jacquelyna de Bellmont / Martha D. Brandt
072-5451183
drots@gotvik.se

Gotviks e-postlista
gotvik@yahoogroups.com
Gå med: http://groups.yahoo.com/group/gotvik
Klicka på ”Join this group” och följ instruktionerna.

Skattmästare (kassör)
Enaro / Einar Markskog
0733-663396
skattmastare@gotvik.se

Gotvik på Facebook
www.facebook.com/groups/gotvik/

Marsk (kämpalek)
Horace Eastbourn / Joshua D Carney
marsk@gotvik.se
Minister of Arts and Science
(Konst- & vetenskapsansvarig)
Cathla inghean uí Cathail / Camilla Kästner
moas@gotvik.se
Krönikör (ansvarig för medlemstidning)
Ledigt... kanski ditt namn här? :)
kronikor@gotvik.se
Nätmästare
Caroline av Gotvik / Caroline Blomgren
webmaster@gotvik.se
Härold
Pedher Mikælsson / Per Berg
harold@gotvik.se
Bågskyttekapten
Engli Ingimarrsson/Daniel Johansson
0707-876114
engli@ingimarrsson.se
Fäktmarsk
Jacquelyna de Bellmont
072-5451183
drots@gotvik.se
Chatelaine (nybörjaransvarig)
Arthur McGowan / Daniel Johansson
076-8674159
chatelaine@gotvik.se
Keeper of the golden key (uthyrning)
Nicolas / Niklas Blixt
070-5257233
goldkey@gotvik.se

Om Dauphinen
Baroniet Gotvik är en del av ”The Society of Creative
Anachronism Inc.” (SCA). SCA är en ideell, politiskt
och religiöst obunden förening som samlar de som är
intresserade av åren 600-1600.
Dauphinen ges ut av den svenska föreningen SKA
Gotvik och gör därför inte anspråk på att återge
SCA:s officiella ståndpunkter. För innehållet i
Dauphinen svarar artikelförfattarna själva, där inte
något annat anges.
Bilderna är hämtade från: www.heraldicclipart.com
Planerad utgivning 2013:
Januari, mars, maj, juli, september, november
Skicka material för införande till:
kronikor@gotvik.se

