Verksamhetsberättelse för Bruk i baljan 2017
Verksamhetsåret 2017 har förlöpt utan några mer omfattande händelser eller projekt.
Föreningens verksamhet har främst gått ut på att arrangera brevlajvet Mysterium
Appendix.
Styrelsemöten och föreningsaktiviteter
Styrelsen genomförde ett antal styrelsemöten via internet under året. Under våren
anordnades en föreningsaktivitet på Boda Borg i Oxelösund. Styrelsen har inte arbetat
med projekt Pragresa som beslutades vid årsmötet 2015.
Mysterium appendix
Mysterium Appendix var ett brevlajv som utspelade sig i en fiktionell version av 1927.
Lajvet var en slags "spinn-off" på mysterielajvet Mysterium Tremendum, som
arrangerades under verksamhetsåret 2016. Lajvet hade 13 deltagare varav 69,2 % var
män och 30,8 % var kvinnor. Den yngsta deltagaren var sju år och den äldsta var 43.
Donation från Westgoetha Barbarer
Föreningen har under året mottagit en donation från den utdöda föreningen Westgoeta
Barbarer, som lämnade följande hälsning:
Föreningen startade 1997, eller möjligen 1996, då de flesta av medlemmarna precis
hade börjat gymnasiet i Vänersborg, Västergötland. Vi sysslade mest med rollspel, att
åka på GothCon tillsammans och arrangera små lajv främst för medlemmarna. Vi deltog
i ett scoutläger med ett live-lajv för publik och skådespelade lite på en historisk marknad.
Två medlemmar undersökte fantasykrigarens stamina genom att delta i en idrottslektion
iförda ringbrynjor, till skolkamraternas förtjusning. Naturligtvis fikade vi massor på en
hel massa möten, och ett par gånger hade vi historisk picknick ihop.
Föreningen var livaktig fram till ca 2002 och puttrade till ca 2007 innan den föll i
glömska. I mars i år hörde banken av sig och sade att de skulle stänga ner vårt
bortglömda föreningskonto. I föreningens stadgar stod det att vid föreningens
upplösande skulle dess kapital skänkas till föreningar med liknande verksamhet, och vi
beslöt att ge hälften till Bruk i Baljan och hälften till Uddevalla by Night.
Gör något riktigt häftigt med pengarna till minne av en liten, tokig, kompisförening av
det där slaget som de flest minns med skräckblandad förtjusning och orden ”gjorde vi
verkligen det där och tyckte att vi var coola??” från sina ungdomsår...
Hälsningar, de numera utdöda Westgoetha Barbarerna

Viloår
Föreningens har haft ett viloår med lågintensiv verksamhet. Vi har satsat på att vila upp
oss inför nästkomma års äventyr och projekt.

Stora städer ska stå som ett underverk!
Skärblacka, 17 november 2017
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