Verksamhetsberättelse för Bruk i baljan år 2014
Under verksamhetsåret 2014 har föreningen varit involverad i två arrangemang: Operation
Java -ett high fantasy postapokalyptiskt lajv om när kaffet tar slut och Clockbottom.
Utöver de två större projekten, samordnade föreningen den traditionsenliga
sekelskiftespicnicen i Göteborgs botaniska trädgård på nationaldagen, den 6 juni.
Föreningen har dessutom arbetat med det kommande lajvet Nittonhundra, som arrangeras
tidigt på nästa verksamhetsår.
Under året har föreningen även börjat rutinen att upprätta avtal mellan Bruk i baljan och
övriga arrangerande parter, avseende ekonomskt ansvar. Föreningen upprättar avtal med
alla projekt, även dem som arrangeras helt inom Bruk i baljan.
Operation Java
Den 22 till 24 augusti arrangerades Operation Java -ett high fantasy postapokalyptiskt lajv
om när kaffet tar slut, vid Rödjenäs gård mellan Nässjö och Vetlanda. Arrangemanget var
ett samarbete med föreningen Höglandets airsoft. Arbetet inför lajvet upplevdes som
mycket krävande av arrangörsgruppen, som fick formas om flera gånger för att projektet
skulle kunna genomföras. Ett väderomslag innebar att det praktiska arbetet blev tungt och
flera sjukdomsfall inträffade. Väl på plats gjorde dock många engagerade och positiva
deltagare lajvet till en överlag humoristisk och intressant upplevelse.
Lajvet hade totalt 87 deltagare, varav 33 procent var kvinnor och 67 procent var män.
Arrangemanget hade som mål att nå en jämn könsfördelning, vilket inte uppnåddes.
Operation Java riktade sig till utövare av både lajv och airsoft, såväl som nybörjare eller
utövare av antingen det ena eller det andra. Rekryteringsbasen för lajv och i synnerhet
airsoft har en större andel män än kvinnor, enligt statistik från Sverok. Det kan förklara
utfallet på lajvet, till viss del. I framtida arrangemang med liknande upplägg och
målsättning, måste arrangörerna avsätta mer tid i projektet för att arbeta med frågan om
jämn könsfördelning. En handlingsplan med konkreta aktiviteter och mål bör tas fram, om
frågan om jämn könsfördelning ska prioriteras i projektet.
Medelåldern på Operation Java var 28 år, vilket är ett par år yngre än föreningens tidigare
arrangemang. Lajvet hade en åldersgräns på 18 år, på grund av att airsoftvapen användes.
Personerna i arrangörsgruppen tog många lärdomar av Operation Java, som var ett
annorlunda arrangemang för föreningen. Det finns många saker som arrangörerna skulle
vilja ändra i ett eventuellt framtida projekt och utvärderingarna har visat tydliga svar.
Därför ansöker arrangörerna om ett nytt projekt för Operation Java år 2015!
Clockbottom
Den 14 till 16 september arrangerades lajvet Clockbottom i Bergems by, utanför
Skillingaryd. Bruk i baljan var inte huvudarrangör, utan fungerade som hjälparrangör till
de tre fristående arrangörerna. Två av lajvets arrangörer har dock varit aspiranter i Bruk i
baljan under året. Vi har därför inte haft tillgång till statistik om deltagarna.
Föreningen bidrog framför allt med ekonomisk administration, tryckmaterial till lajvet, en
del praktisk utrustning och allmän konsultation. Bruk i baljan har inte tidigare fungerat
som hjälparrangör, vilket gjorde Clockbottom till ett lärorikt projekt. Styrelsen bör under
följande verksamhetsår besluta om villkor för projekt som föreningen antar, oavsett om det
är medlemmar eller utomstående som arrangerar det.

Sammanfattning
Verksamhetsåret 2014 har innehållet två projekt som har inneburit nya utmaningar för
föreningen, dels i formen av en helt ny genre, dels i formen av ett nytt sätt att ta sig an
projekt. Det har varit en tuff utmaning för de inblandade medlemmarna och aspiranterna,
som dock har visat stort engagemang och mycket tålamod. Vi har tagit många nya
lärdomar och vi har breddat våra vyer. Det har bland annat resulterat i flera förslag om hur
vi kan förbättra föreningens arbete och vara fortsatt kreativa.
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