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Kära Gotvikare,
Jag hoppas att ni alla kommer att ansluta er till mig
med att tacka den tidigare och den nuvarande
krönikören för det arbete som behövdes för att skapa
det nummer av Dauphinen som ni nu läser.
Men nu tror jag att jag borde presentera mig för dem
som inte redan känner mig. Mitt namn är Jacquelyna
de Bellmont och jag började spela i SCA i häradet
Klakavirki (Island) i januari 2007. Jag tycker om dans,
fäktning, att sy kläder och umgås Jag är faktiskt
intresserad av fler SCA områden men det finns aldrig
tillräckligt med tid (eller pengar) att göra allt, eller
hur? Jag har bott i Gotvik nu i 1.5 år och lär mig
fortfarande svenska, så jag hoppas att ni ursäktar mig
när jag gör misstag.
Innan årsmötet sista april blev jag erbjuden äran att
fungera som er drots, som jag uppenbarligen
accepterade, annars skulle jag inte skriva detta
meddelande till er nu :) Jag var drots för Klakavirki i
3.5 år, under en tid när häradet var ungt och under
förlusten av flera medlemmar när de flyttade bort. Jag
tyckte om att tjäna Klakavirki och hoppas att finna
samma nöje i att tjäna Gotvik också.
Efter årsmötet blev vi avbrutna av sommarsemestrarna som bromsade ner oss i början, men
styrelsen och ämbetsmännen har haft några möten
och arbetat hårt för att skaffa en ny plats där alla
Gotvikare kan hitta en fristad att utöva sina favorit
SCA-aktiviteter tillsammans i. Detta blir nu verklighet
med invigningen av Gotviks nya lokal på Backavägen
6 den 16:e september 2012. Det skulle inte ha hänt
utan hårt arbete och stöd till flera av Gotviks
medlemmar, som jag är mycket tacksam för.
Slutligen hoppas jag att jag inte är alltför framåt när
jag säger att det är mitt personliga mål som er drots
att förena Gotvikarna i vår kärlek till vår hobby, för att

stödja varandra och växa tillsammans. Jag ser fram
emot att arbeta tillsammans och dela idéer för
Gotviks framtid!
För Gotviks enande,
Lady Jacquelyna de Bellmont

Krönikörens

(ca 14) Deras Excellenser Baron
Baronessa Astridh håller hov
(??:??) Pysselaktiviteter
(??:??) Kämpalek
(??:??) Fäktning
(ca 17) Knytkalas och socialisering

Engli

och

Ta med något till knytkalaset, t.ex. middagsrätter för
4-6 pers med lätt delade portioner - medeltidsrecept
uppmuntras.

Kära Gotvikare,

Kämpalek

denna Dauphin är tecknet på att ni håller på att få en
ny krönikör. Enaro tar över efter Druda.
Dauphinen är alltså Gotviks nyhetsbrev, tänkt att
komma ut varannan månad till alla medlemmar. Det
brukar som minst innehålla hälsningar från
baronparet och drotsen, kontaktuppgifter och lite ett
litet kalendarium med information om när olika saker
händer.
Ibland innehåller Dauphinen fler saker, intressanta
artiklar, fina teckningar eller mumsiga recept, men det
beror lite på om det är någon som skickar in något
trevligt. Vi hoppas att det kommer att dyka upp lite
bidrag emellanåt.
Dauphinen kommer ut både som PDF och på papper.
Den som inte har gjort något aktivt val får den
levererad elektroniskt. Skulle du vilja byta
distributionsmetod meddelar du krönikören, enklast
på kronikor@gotvik.se.
För mer information åt Gotvik!
Druda & Enaro

Ny Gotvikslokal
Invigningsfest söndag 16/9 kl. 13
Tack vare att många arbetade hårt, har vi äntligen en
plats där vi alla kan träffas, träna och utöva våra
hantverk, dela vår kunskap, umgås och planera
framtida samkväm, kanske även att kalla vårt andra
hem?

Tisdagar kl 18
Lördagar kl 11
Samling i Gotviks lokal på Backavägen 6.

Fäktning
Fäktningsträning sker på samma tid och kämpaleken,
dvs kl.18 på tisdagar (så länge som ljus/väder räcker
till) och kl.11 på lördagar.
Kontakta Jacquelyna de Bellmont om du har frågor.
(072 545 1183).

Bågskytte
Från och med söndagen den 23/9 så kommer jag
försöka ha bågskytteträning hemma hos oss i
Härryda. tanken är att vi börjar ca 13 och kör på så
länge folk vill. Det finns möjlighet att låna både
barnbågar och vuxenbågar. De som önskar komma
hit för att umgås eller pyssla är naturligtvis också
välkomna.
Undantag från dessa tider kommer presenteras på
mailinglista och facebook, vid tveksamheter eller om
ni vill komma förbi andra tider är det fritt fram att
kontakta mig på 0301-32656 eller 0707-876114. Det
går även att nå mig på mail på
engli@ingimarrsson.se

Alla Gotvikare nya och gamla uppmuntras till att
komma i dräkt och ha med sig "feastgear". Om det är
möjligt, skulle det vara bra om ni kan ta med kläder
och "feastgear" att låna ut över dagen i fall att vi får
några nya som vill deltaga :) Ni är välkomna att bjuda
in vänner och andra som kan vara intresserade eller
även de som är bara nyfikna på vad vi gör! Dräkt är
frivilligt för dem.

Engli
Bågskyttekapten

Schemat börjar kl. 13.00 och fortsätter med flexibel
tid:

1) Tinget öppnandes
Schwarzbergin

13.00 Samling utanför byggnaden
(??:??) Rundtur i lokalen

2) Till protokollförare valdes Druda Uddormsdotter
Beslut fattades om att protokoll från tinget ska finnas

Från Gotviks ting
Gotvik höll ting på S:t Egon, 13/4 2012.
av

Baronessa

Felicitas

dels som en signerad kopia i baronipärmen, dels som
en kopia online.
3) Tinget fanns behörigen utlyst
4) Röstberättigade i ting och polling
4a) Medlems bostadsort
Det beslutades att medlemmar får rösta oavsett
postnummer. De medlemmar som inte röstat då de
trodde att deras röster inte skulle räknas ringdes upp
för att få möjlighet att lämna sin röster i
baronparsfrågan.
4b) Medlems ålder
Det beslutades att födelseår avgör vilka som för
rösta, inte födelsedatum.
5) Föreslagna justeringar till Gotviks Baroniella
riktlinjer
2.4 Riktlinjerna träder i kraft efter det att de
publicerats i Dauphinen.
Ändrades till:
2.4 Riktlinjerna träder i kraft efter det att de
publicerats i Dauphinen och på Gotviks hemsida.
3.3 Vid Ting har samtliga Gotviks invånare närvarooch yttranderätt. Medlemmar i SCA Inc som är
bosatta i Gotvik har rösträtt. Drotsen kan adjungera
andra personer och ge dem yttranderätt men ej
rösträtt.
Ändrades till
3.3 Vid Ting har samtliga Gotviks invånare röst-,
närvaro- och yttranderätt. Medlemmar i SKA/SCA Inc
som är bosatta i Gotvik har rösträtt. Drotsen kan
adjungera andra personer och ge dem yttranderätt
men ej rösträtt.
5.4.1 Senast 2 månader innan en ny Baron/essa
skall utses skall Gotviks drots utlysa omval och kalla
till det Ting där detta skall ske.
Ändrades till
5.4.1 Senast 8 veckor innan en ny Baron/essa skall
utses skall Gotviks drots utlysa omval och kalla till det
Ting där detta skall ske.
5.4.2 Gotviks drots sammanställer och presenterar
Kandidaternas avsiktsförklaring i medlemstidningen
Dauphinen 1 månad innan valet avgörs. I den
utgåvan skall röstsedlar bifogas och utgåvan skall
skickas analogt eller digitalt till alla röstberättigade
boende på SKA Gotviks territorium.
Ändrades till
5.4.2 Gotviks drots sammanställer och presenterar
Kandidaternas avsiktsförklaring i medlemstidningen
Dauphinen 4 veckor innan valet avgörs. I den
utgåvan skall röstsedlar bifogas och utgåvan skall
skickas analogt eller digitalt till alla röstberättigade
boende på SKA Gotviks territorium.
5.4.5 Röstberättigade är alla SCA medlemmar
boendes på Gotviks territorium.
Ändrades till
5.4.5 Röstberättigade är alla medlemmar i Gotvik
samt SKA/SCA medlemmar boendes på Gotviks

territorium.
5.4.9 Resultatet kungörs under mötet.
Ändrades till
5.4.9 Den/de kandidater som fått mest röster kungörs
under tinget.
6) Diskussion och röstning av de föreslagna namnen
på Gotviks utmärkelser
Följande namn på utmärkelser fastställdes:
Allmän uppmuntran/We like you
Award of St Egon’s bolts
Utmärkelsen S:t Egons pilar
“
A&S
Award of Ragnhild the enlightned
Utmärkelsen Ragnhild den upplysta
Tjänst/ Service
Utmärkelsen S:t Egons hjärta
Award of St Egon’s heart
Kämpalek/fighting
Award of Dana’s glove
Utmärkelsen Danas handske
Gastronomi
Award of St Sigrid’s ladle
Utmärkelsen S:t Sigrids slev
Föredetta baronpar som tack för deras tjänst/ For
former Baronage as a thanks for their service
Order of the anicient dauphin
Den uråldriga delfinens orden
För de som har flyttat/saknas oss – bordläggs i
brist på riktigt bra idéer. Följande förslag
diskuterades:
Orden för Gotviks vägfarare
Gotvik wayfarer order
Gotviks sparre
Hermelin (den förvirrade hermelinen)
Den utvisade sillen
Flyttfåglar, flyttfiskar
Migrating hermines
7) Presentation av kandidater
Enaro och Katarina
Engli och Astridh
8) Polling och kungörelse av resultatet.
15 minuters paus under rösträknandet.
Flest röster fick Engli och Astridh och de är Gotviks
förslag till nytt baronpar.
9) Övriga frågor
Dauphinen efterfrågades, och den har inte kommit ut
på länge. Krönikören lovade bättring.
10) Tinget avslutades

Kontaktuppgifter
Baron av Gotvik
Engli Ingimarrsson / Daniel A Johansson
E-mail: baron@gotvik.se
Baronessa av Gotvik
Astridh Torkilsdotter / Marika Johansson
baronessa@gotvik.se
Drots (ordförande)
Jacquelyna de Bellmont / Martha Dis Brandt
drots@gotvik.se
Skattmästare (kassör)
Druda Uddormsdotter/Julia Nilsson
031-168625 / 0735-078268
skattmastare@gotvik.se
Master of Arts and Science
(Konst- & vetenskapsansvarig)
Cathla inghean uí Cathail / Camilla Kästner
moas@gotvik.se
Krönikör (ansvarig för medlemstidning)
Enaro / Einar Markskog
0733-663396
kronikor@gotvik.se
Marsk (kämpalek)
Horace Eastbourn/Joshua D Carney
marsk@gotvik.se
Härold
Pedher Mikælsson / Per Berg
harold@gotvik.se

Keeper of the golden keys (uthyrning)
Niklas Blixt / Nicolas
070-5257233
goldkey@gotvik.se
Gotviks webbplats
www.gotvik.se
Gotviks forum
Ligger som en egen avdelning man kan gå med i i
forumet på www.nordmark.org
Gotviks e-postlista
gotvik@yahoogroups.com
Gå in på följande adress för att gå med:
http://groups.yahoo.com/group/gotvik
Klicka på ”Join this group” och följ instruktionerna.
Gotvik på Facebook
www.facebook.com/groups/7431806516/

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.

Bågskyttekapten
Engli Ingimarrsson/Daniel Johansson
0707-876114
engli@ingimarrsson.se

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.

Fäktmarsk
Jacquelyna de Bellmont
drots@gotvik.se

Bilderna i detta nummer är hämtade från:
Framsidan: www.heraldicclipart.com

Chatelaine (nybörjaransvarig)
Katarina Krognos / Katarina Dahllöf
070-8781844
chatelaine@gotvik.se

Planerade utgivningsdatum 2012
13/11
Skicka material för införande till:
kronikor@gotvik.se

