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Det här året närmar sig sitt slut och Vi tänkte dra ut
på vägarna på en liten turné för att sprida lite mer av
Gotviks glans över det övriga Nordmark. Vi gör ett
avstamp i vår egen höstfestival för att sedan dra
vidare till Styringheim för att där bevista deras
luciafest och baronparsinvestitur. Sedan färdas vi
vidare för att se vilka som blir Nordmarks nästa
furstepar. Därefter blir det väl dags att ta avstamp
mot nästa år och nya äventyr, ni hänger väl med...
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Men först hoppas vi få se så många av er som möjligt
den 1-2 december.
Och glöm inte att rekommendera de ni ser omkring er
som ni tycker förtjänar någon av Gotviks utmärkelser.
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Astridh och Engli

Drotsord
Hej kära Gotvikare!
Jag är så jätteglad att vi rör oss framåt tillsammans.
Det märks av att träffa så många i nya lokalen, som vi
fortsätter att göra finare, alla som kämpar, fäktar,
pysslar, pratar och organiserar! Men alla kan inte
komma ofta till lokalen, så då får vi träffas på
evenemang och ha det roligt där. Nu ser jag fram
emot att träffa många fler på Gotviks evenemang
Festivalo de Caderas, som blir 1-2 december (läs
mer i annonsen som finns någonstans i detta
nummer och på webbsidan).
Och vi vill ha fler evenemang, eller hur? De måste
snart bli annonserat och ännu mer viktigt om vi ska
ansöka att hålla Nordmark eller Drachenwald
evenemang. Men då behöver vi folk till att organisera
dem, så om du har en idé för evenemang, eller kan
hjälpa till, hör av dig till mig eller baronparet.
Till sist vill jag nämna att det har blivit några ändringar
bland Gotviks ämbetsmän.
Katarina lämnar
chatelaineämbetet
till
Arthur,
som
lämnar

nätmästareämbetet till Caroline.
Dessutom ska
Druda tyvärr lämna Gotvik så hon och Enaro har
faktiskt gått tillbaka till sina förra ämbeten, så nu
behöver vi nån som vill ta kassörämbetet på nästa
årsmöte och nån som vill ta över krönikörsämbetet
genast (nästa nummer av Dauphinen skulle komma
ut i januari). Jag tackar dem alla för deras tjänst och
uppmuntrar de som har lust att tjäna Gotvik på något
sätt att kontakta mig.
För Gotviks framtid,
Jacquelyna

hanterade femsiffriga kortbetalningar så kassören fick
dela upp den på två. Hela den grejen, med ett
Gotviksevent i Munktorp krävde lite planering, vi
kunde ju inte bara åka hem och hämta saker om vi
skulle ha glömt något väsentligt.
Jag minns också mitt allra första Gotviksevent, som
var Sigrids gästabud på Ale vikingagård. Det var
magiskt, med folk som satt i skenet från eldstad och
levande ljus i långhuset, spännande föreläsningar
och trevliga människor. Klart att jag blev kvar!
Det har varit spännande att vara med och se
utvecklingen till baroni. Det har varit mycket byråkrati
och formalia, men också spännande diskussioner om
vilka vi är och vill vara, för att inte tala om
gåshudsögonblicket när vi fick vårt första baronpar.
Det ska bli spännande att se hur Nordmarks
färskaste baroni kommer att utvecklas.
Vi kommer förstås att ses även framöver på olika
event och jag hoppas att både ni och jag kommer att
ha lust och möjlighet att åka till olika ställen.
Tack Gotvik, och keep up the good work!

Krönikörens

Druda

Kära Gotvikare,
det händer saker med Dauphinen. Nu är jag, Druda,
tillbaka som krönikör lite kort, men behöver en
efterträdare. Känn efter en gång till om inte du skulle
kunna tänka dig att bli min efterträdare.
Man kan göra det här på olika sätt. Man kan göra det
fantastiskt spektakulära och välmatade nyhetsbrevet
med intressanta artiklar och fina illustrationer, eller så
kan man ge ut ett enklare nyhetsbrev med
information om vad som händer i Gotvik och hur man
kommer i kontakt med ämbetsmännen. Gotvik är en
cool grupp, och det brukar finnas medlemmar som vill
bidra med artiklar, men de kan behöva lite
uppmuntran från krönikören för att verkligen lämna in
dem.
Oavsett vilken Dauphin man vill göra är det väldigt
viktigt att den faktiskt kommer ut.
Själv kommer jag att flytta till Holmrike. Jag hoppas
att de kommer att visa sig vara lika trevliga som
Gotvik. Det har varit väldigt roligt att göra saker
tillsammans med er.
Till exempel minns jag jobbandet på Kungahälla
medeltidsdagar. Jösses, som vi har jobbat! Något år
så bar jag ena änden av en av stockarna för ”rida till
kungs” upp genom stora entren, och bakom mig gick
någon som hade mycket mer bråttom än jag i
uppförsbacken. Gissa om jag var andfådd när jag
kom upp.
Eller matinköpen till Sven och Jovis kröning, när det
visade sig att kassasystemet på Willys i Köping inte

Ämbetsmän sökes!
Ny krönikör behövs omedelbart eftersom Druda snart
ska lämna Gotvik. Hör av er till henne eller drotsen
så fort som möjligt.
Ny kassör sökes till att ta ämbete på nästa årsmöte.
Hör av er till Enaro eller drotsen.

Fler event i Gotvik!

Site: Rävlanda
Rävlanda

föreningsgård,

Sätilavägen

12,

Gotvik måste hålla fler evenemang. Självklart blir det
ett S:t Egons evenemang, men vi har ingen datum
ännu. Vi kan hålla Midsummer Party, men det kan
inte vara officiellt SCA evenemang eftersom
Drachenwald 20 års fest och kröning är denna helg.

GPS-kordinater: Lat N 57° 38′ 49″ Lon E 12° 29′ 45″

Sen finns följande Drachenwaldevenemang som
behöver ansökan:
Kingdom University (8-10 Nov 2013)
12th Night Coronation (3-5 Jan 2014).

Riksväg 40 (mot Göteborg från Borås eller mot Borås
från Göteborg). Tag av avfart 79-Grandalsmotet och
kör mot Rävlanda. Efter 2.5 km kommer en rondell
där ni skall ta höger. Efter 650 m sväng vänster in på
Sätilavägen. Efter 450 m har ni föreningsgården på
vänster sida.

Kanske tycker du att vi skulle köra på en av dem?
Eller har idé för annat evenemang? I så fall, hör av
dig! :)

Vägbeskrivning
Bil

Innan föreningsgården kommer hembygdsgården och
den skall ni åka förbi.
Buss
Till Rävlanda går buss 611 från Landvetter centrum
de turer som är skyltade "611 - Rävlanda" stannar på
Boråsvägen som närmaste hållplats (ca 1.2 km från
siten) de som är skyltade "611 - Hällingsjö" Stannar
som närmast vid Rävlanda skola.
För att komma till Landvetter centrum från Göteborg
åk Röd express.Kontakta Autokraten med tidpunkt
och vilken hållplats för hämtning.

Bättre värme i lokalen
Inomhustemperaturen i Gotviks lokal har varit låg och
vi har nu skaffat element för att kunna få en
behagligare temperatur åtminstone i vårt eget rum.

Priser och Reservation
Hela helgen 200 SEK
Ungdomar (12-15 år) 100 SEK
Barn (0-11 år) Gratis
Betalning till SKA Gotvik PG 83 32 08 – 2.
Utländska gäster kan betala på plats.
Sista dag för anmälan och betalning 27 november,
därefter förseningsavgift 100 SEK. Anmälan görs på
hemsidan via e-post till autokrat@gotvik.se

Festivalo de Caderas
1-2 december 2012
För att främja den moraliska förslappningen på ett
bildat, kultiverat och medeltida sätt bjuder baronparet
alla och envar, hjärtligt välkomna till två dagar fylld
med skratt, sång, musik, dans, lekar och spel.
Lördagskvällen förgylls av en dekadent fest med
allehanda läckerheter.
Om ni önskar hålla föreläsningar eller workshop
kontakta autokraten. Siten öppnar Lördag kl 10:00
och stänger Söndag kl 11:00.

I e-postmeddelandet skall innehålla:
- Mundant namn
- SCA namn
- Telefonnummer
- E-postadress
- Ålder om under 16 år
- Eventuella allergier eller matrestrektioner
Crashspace på golv finnes. Sov plats hos
Gotviksmedlemmar går att fixa för gäster som
kommer redan på fredagen.
Autokrat
Leonardo di Pergola (Daniel Stenlöv)
+46 702172039
autokrat@gotvik.se
Matokrat
Sofia Olofsdotter (Sofia Stenlöv)
+46 735263113
matokrat@gotvik.se

14. Eventuella motioner.
Inga

Protokoll från årsmötet
Protokoll Gotviks Årsmöte 2012-04-15

15. Övriga frågor.
Förslag till styrelsen:
Öppen fråga gällande inköpande fencing gear,
årsmötet ställdes sig positivt gällande inköp. Beslut
lämnas till styrelsen.

1. Mötet öppnas
2. Mötesordförande: Nicklas Blixt
Protokollförare: Einar Markskog
Justeringsmän/rösträknare:
Katarina Dahllöf och Caroline Blomgren

Rustningskammaren avgift 100sek, en avgift som går
till att köpa in nylåningsutrustning till heavy fighting
och fencing.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Ja
4. 11st Röstberättigade närvarande.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
räkenskapsåret föredras.
Under året har 6 event och demos anordnats. Alla
eventen har gått ekonomiskt bra och föreningen gör
en liten vinst.

Förtydliga kommunikationskanalerna till Gotviks
medlemmar, dvs. ta bort grupper och sidor som gör
det svårt för medlemmar att få informationen.
Styrelsen får i uppdrag att lösa detta.
Förslag till styrelsen gå igenom komplettera och
slänga saker i lånegarderoben och rustnings
kammaren.
16. Mötet avslutas

6. Resultat samt balansräkning för det gångna
räkenskapsåret föredras
Bifogad
7.
Revisorns
berättelse
räkenskapsåret föredras.
inväntas

för

det

gångna

8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen.
Ja, förutsatt att revisorerna godkänner bokföringen &
räkenskaperna.
9.
Val
av
styrelse
för
den
mandatperioden.
Ordförande: Martha Brandt
Kassör: Julia Nilsson
Sekreterare: Katarina Dahllöf
Ledamot: Nicklas Blixt
Ledamot Einar Markskog
Ledamot Caroline Blomgren
Suppleant Daniel A Johansson (Arthur)
Suppleant Eva Andersson

Kämpalek

kommande
Tisdagar kl 18
Lördagar kl 11

Samling i Gotviks lokal på Backavägen 6.

10. Val av två revisorer och en revisors‐suppleant för
den kommande ettårsperioden.
Per Berg, Gunilla Andersson.
11. Val av valberedning
ettårsperioden.
Malin Berglund
Marika Johansson

för

den

12. Fastställande av medlemsavgift
kommande ettårsperioden.
Nuvarande

kommande

Fäktning
för

den

13. Eventuella propositioner.
Ändra Medlemsavgifter till kalenderår, styrelelsen får
uppdrag att utforma stadgarna..

Fäktningsträning sker kl.18 på torsdagar (så länge
som ljus/väder räcker till) och kl.11 på lördagar.
Kontakta Jacquelyna de Bellmont om du har frågor.
(072 545 1183).

Hantverk i lokalen
På lördagar är det relativt ofta pyssel i lokalen från kl.
11, dvs samtidigt som kämpalek och fäktning. Ta med
dig något du vill jobba med, eller kom förbi och
diskutera idéer.
Vilka lördagar det finns folk på plats annonseras på
e-postlistan och i Gotviks facebookgrupp.

Engli Ingimarrsson/Daniel Johansson
0707-876114
engli@ingimarrsson.se
Fäktmarsk
Jacquelyna de Bellmont
drots@gotvik.se
Chatelaine (nybörjaransvarig)
Katarina Krognos / Katarina Dahllöf
070-8781844
chatelaine@gotvik.se
Keeper of the golden keys (uthyrning)
Niklas Blixt / Nicolas
070-5257233
goldkey@gotvik.se
Gotviks webbplats
www.gotvik.se

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

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

Master of Arts and Science
(Konst- & vetenskapsansvarig)
Cathla inghean uí Cathail / Camilla Kästner
moas@gotvik.se

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.

Krönikör (ansvarig för medlemstidning)
Enaro / Einar Markskog
0733-663396
kronikor@gotvik.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.

Marsk (kämpalek)
Horace Eastbourn/Joshua D Carney
marsk@gotvik.se

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

Härold
Pedher Mikælsson / Per Berg
harold@gotvik.se

Planerad utgivning 2013:
Januari, mars, maj, juli, september, november

Bågskyttekapten

Skicka material för införande till:
kronikor@gotvik.se

