Verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2016
Styrelsen
Vid gillets årsmöte den 6 februari 2016 valdes följande styrelse:
Gustav Malmborg, ålderman
Vera Pärli, stf. ålderman / gillesmästare
Christina Asplund, Skrivare och redaktör för Enhörningen
Elisabeth Rönnholm, skattmästare
Gunilla Rappe, ämbetssyster
Mia Doolk, ämbetssyster
Peter Doolk, ämbetsbroder
Monica Estevall, ämbetssyster
Susanne Andersson, ämbetssyster
Räkenskapsgranskare under året har varit Anita Thüring och Ulla Hammarhjelm
med Gertrud Boman som ersättare.
Valberedningen inför årsmötet 2016 har bestått av Britt-Marie Björnström, AnnKatrin Sörensdotter Dahlskog och Peter Bäärnhielm.
Under året har styrelsen sammanträtt vid 9 tillfällen.
Medlemsantalet har under 2016 varit totalt 131 stycken medlemmar (55
individuella, 25 familjemedlemmar och 51 ständiga medlemmar)
Föredrag
Under året har Gillet arrangerat tre föreläsningskvällar, som alla varit öppna för
allmänheten.
14 mars föreläste Rolf K Nilsson om galjbacken, den 4 april gästades vi av Gun
Westholm som föreläste om Wisborgs slott. Den 17 september Towan Obrador
som berättade om arbetet med sina histriska romaner och året avslutades med en
föreläsning av Viveka Schwartz som föreläste om Magdalena Karlsdotter Bonde.
Gillesfesten
Årets gillesfest gick av stapeln den 22 oktober i Wisby Hofs lokaler. Till festen
kom 23 medlemmar. Som traditionen bjuder så bjöd vi även på ett litet föredrag,
denna gång av Anna Ulmstedt som pratade om gamla mattraditioner på Gotland.
Utflykter
Vi har under året även gjort två utflykter den första i maj gick till s:t Olofs holm
där vi fick en guidning om kyrkoruinen och en genomgång av de senaste
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utgrävningarna på platsen. I oktober träffades vi i medeltidsmuseet i Stockholm
för en guidnng i lokalaerna.
Hemsidan
Föreningens hemsida finns på adressen http://www.medeltidsgillet.nu.
Enhörningen
Det har under året kommit två nummer av medlemsbladet Enhörningen. Utöver
brev så har det i samband med föreläsningar, utflykter mm gått ut e-post
påminnelse till de medlemmar som har lämnat e-postadress.
Medeltidsveckan
Som vanligt har vi under medeltidsveckan vår mest aktiva period. Vi har under
året förhandlat om vårt avtal med medeltidsveckan så att det nu även innefattar
medeltida jul. Vi arvoderas av medeltidsveckan för att bemanna kassorna vid
tornerspel, marknad och andra event. Dessutom har många medlemmar deltagit i
flera av medeltidsveckans parader och uppvisningar.
Medeltidsgillet har som en av stiftarna en plats i stiftelsen medeltidsveckan på
Gotlands styrelse och denna har under året besatts av Gustav Malmborg med Vera
Pärli som ersättare. Gustav har även blivit invald som suppleant i bolagsstyrelsen
för Medeltidsveckan AB.
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