Föreningen Hantverkslägret
Verksamhetsberättelse
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen bestått av följande personer:
Patrik Karlsson, ordförande
Martin Lundin, sekreterare
Anna Askbåge, kassör
Malin Olestål Martina, ledamot
Alva Damberg, ledamot
Antalet medlemmar har under året varit 31 personer.
Efter årsmötet 2019 fram till årsmötet 2020 har styrelsen haft ett konstituerande möte (fysiskt
möte) samt fyra styrelsemöten via telefon. Utöver det har diskussioner förts löpande via
internet samt via telefon.
Årsmötet 2019 hölls den 16 mars i Ella, utanför Tjörnarp i Skåne. Under mötet bjöd
föreningen på förtäring. Under själva årsmötesförhandlingarna deltog 14 personer, varav
samtliga var röstberättigade. Den största punkten som avhandlades var en motion om nya
stadgar, inlämnad av Martin Lundin. Det här var en uppföljning på den motion som lämnats
in till föregående årsmöte, men som årsmötet 2018 konstaterade behövde några ändringar
innan den kunde bifallas. Under sommaren 2018 hölls sedan ett föreningsmöte då Martins
reviderade förslag klubbades genom första gången. Eftersom det handlade om omfattande
stadgeändringar krävdes dock godkännande vid två efter varandra följande möten, och vid
årsmötet 2019 var frågan alltså endast att godkänna förslaget en andra gång, vilket också
blev resultatet.
Under juli 2019 hölls hantverksläger vid Vitlycke bronsåldersmuseum i Tanumshede.
Arbetsgruppen bestod av Marianne Bengtsson och Anna Askbåge, med stöd av Anne
Grootmaak, Jenny Damberg och Patrik Karlsson. Museet och dess personal gav ett
fantastiskt bemötande, och på det stora hela var det ett mycket trevligt läger. Några från
personalen blev så pass involverade att de till och med blev medlemmar senare under året.
Museets öppettider gjorde att det lätt blev ganska långa dagar i verkstäderna, trots att vi inte
hade krav på oss att hålla öppet alla verkstäder hela tiden. Traditionsenligt hölls såväl ostoch vinkväll, mjödprovning och bankett, alla tre var mycket uppskattade.
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Totalt deltog 26 personer, varav 7 barn. Ytterligare några medlemmar besökte lägret vid
några tillfällen under veckan.
Under 2019 har styrelsen försökt identifiera och sänka föreningens kostnader så långt som
möjligt, bl.a. genom byte av försäkringsbolag, ändrat upplägg för årsmöte och byte av
webbhotell för hemsidan. Styrelsen har också utsett en ny webbmaster som har fått i
uppdrag att bygga en ny hemsida.
Under hösten 2019 hölls diskussioner med Ale vikingagård, med Vitlycke
bronsåldersmuseum samt med Medeltidsveckan i Visby om att arrangera ett hantverksläger
hos någon av dem. En arbetsgrupp har sedan anmält intresse om att arrangera ett läger vid
Vitlycke bronsåldersmusem under 2020, och ett embryo till arbetsgrupp för ett läger i Visby
under 2021 har också uppstått. Ale finns kvar som en möjlighet för framtida läger.
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