Verksamhetsberättelse för Bruk i Baljan 2015
Föreningen har varit inblandade i två arrangemang under verksamhetsåret, det större
projektet Nittonhundra och det mindre arrangemanget Sekelskiftespicknick i Botaniska
trädgården, Göteborg. Styrelsen har arbetat löpande med att ta fram en föreningslogga och
föreningskläder med loggan. Vidare har styrelsen arbetat med att se över befintliga stadgar,
undersökt potentiella lajvområden, försöka utarbeta hjälpdokument för lajvarrangörer mm.

Nittonhundra
Lajvet Nittonhundra ägde rum mellan den 15-18 januari 2015, vid Årås Kvarn/vandrarhem
mellan Ulricehamn och Mullsjö (Kölingared). Nittonhundra var mer eller mindre en fristående
uppföljare till Lilla Lugnet-lajven, och utspelades i samma fiktionella värld som dessa med
fokus på nyåret 1899-1900. Lajvet hade 57 deltagare varav 31 var kvinnor och 26 var män
(54% kvinnor och 46% män). Lajvets medelålder var 30 år. 25 deltagare hjälpte till att
utvärdera lajvet genom att svara på en utvärderingsblankett. Resultaten av utvärderingen är
bifogade som en bilaga till verksamhetsberättelsen.
Nittonhundra var ett halt lajv och fick både en och en annan dikeskörning. Med hjälp av
föreningens skyddshelgon i trafiken, Jeremy Clarkson, lyckades dock de flesta av dessa
problem överbryggas. En annan punkt värd att nämna är matlagningen. Jean-Pierre Salkvist,
tillsammans med Morgan Ström och Erik Larsson gjorde en hjälteinsats när arrangemanget
tvingades att sätta ihop en egen matlagningsgrupp i sista sekunden. Föreningen har många
lärdomar att ta från arrangemanget, exempelvis bör vi se över hur vi hanterar
matlagningsgrupper och hur vi budgeterar lajvens mat inför framtida arrangemang. Om vi hyr
in matlagningsgrupper kan vi exempelvis föreslå grossister och hjälpa med menyer och
matplanering eftersom detta är mycket mer priseffektivt och kan garantera bättre matkvalitet
för mindre pengar. Vi bör även undersöka hur eventuella väderproblem som tjäle, halka och
storm kan komma att påverka arrangemang och hur vi kan hantera detta. Exempelvis kan
föreningen behöva köpa in ett antal attackspadar, draglinor för bilar etc.
Inför kommande arrangemang bör arrangörsgruppen arbeta med att överbrygga de problem
som nämns i resultatet på utvärderingen (bilaga) eftersom de eventuellt kommer att prägla
andra lajv på samma plats.

Sekelskiftespicknick i botaniska trädgården, Göteborg
Föreningen styrde upp och arrangerade i vanlig ordning Sekeskiftespicknicken i Göteborgs
botaniska trädgård under nationaldagen. Arrangemanget hade uppskattningsvis uppåt 50
deltagare trots regn i luften.

Sammanfattning
Verksamhetsåret 2015 har varit något av ett mellan-år för föreningen, särskilt eftersom vårt
enda större arrangemang till stor del förbereddes under verksamhetsåret 2014, och

genomfördes tidigt på verksamhetsåret 2015. Föreningen har fått lite välbehövd ledighet och
är nu återhämtade för nya äventyr och arrangemang!
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