Stadga för
BIRKA-HOVGÅRDENS GILLE
FÖRSTA FLOCKEN – OM NAMN OCH HEMVIST
Gillets namn är Birka-Hovgårdens gille och grundades den 13 dagen
uti slaktmånaden, oktober år 2015. Gillets hemvist är Birka och Adelsö.

ANDRA FLOCKEN – OM GILLETS MÅL
Birka-Hovgårdens gille är osjälvisk, utan egen nytta, andligt obunden och ej styrt av något
herravälde.
Gillets mål är:
*att göra Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö mer gästvänliga.
*att hålla samman alla som har håg och omtanke för Birka och Hovgården.
*att få och ge kunskap om Birka och Hovgården förr och nu.
*att ge liv åt och underhålla det vikingatida kvarteret och dess hamn på Björkö.

TREDJE FLOCKEN – OM GILLESFOLK
Envar med hug för gillet och som vill ingå i gillet skall samtycka till gillets mål, skall ha sett dagens
ljus i 18 vintrar, samt erlägga fastställd gäld. Alla som hava inträtt i gillet utgöra gillet och äga
rösträtt vid tinget.
Folk från olika länder, med olika tro och kön är alla välkomna att ingå i gillet.
Alla gillesfolk skapar gillets goda rykte och ska se till att det hålls gott. Om någon har hedrat gillet
på ett storvulet sätt kan denna av Stortinget utses till hedergillessyster eller broder.
Har någon inte betalat årets gäld kan styreslaget utesluta denna sedan denna yttrat sig i frågan.

FJÄRDE FLOCKEN – OM STORTING
Gillets sysslo- och penningaår startar den första dagen i torsmånaden, januari.
Storting skall hållas innan vårmånaden, mars, är slut. Inför Stortinget skall styreslaget teckna en
krönika över fjolårets händelser och tillgångar, och skicka budkavle med kallelse, dagordning och
krönika ett halft månvarv i förväg. Ett månvarv i förväg skall silverräkningen till granskare och
gillesfolk anmäla sina mål. På Stortinget genomgås fjolårets krönika, silvret räknas, Bryte eller
Gillesfröja, styreslag och granskare samt valberedning utses och det ingångna årets plan fastställs.

Vid Stortinget skall följande mål behandlas och nedpräntas:
1. Godkännande av längden över gillesfolk på mötet
2. Fråga om Stortinget har budats ut på rätt sätt
3. Fråga om dagordningen gillas
4. Val av tingsledare och tingsskrivare
5. Val av rösträknare och granskare av det präntade på tinget
6. Styreslagets fjolårskrönika
7. Styreslagets silverräkning
8. Granskarens berättelse
9. Fråga om styreslagets ansvarsfrihet
10. Slå fast gillesfolkets årsgäld
11. Slå fast årets sysslo- och penningaplan
12. Val av Bryte eller Gillesfröja i gillet
13. Val av arbetsfolk i styreslaget
14. Val av granskare
15. Val av valberedning
16. Inkomna mål från gillesfolk
17. För dem, som under året inträtt i gillet, utbringas skål
18. Stortinget avslutas med skål til árs ok friðar, för gott år och frid

FEMTE FLOCKEN – OM STYRESLAG
Gillets styreslag består av Bryte eller Gillesfröja, skrivare, silverräknare och tvenne eller fler
arbetsfolk. Bryte eller Gillesfröja samt den styreslaget utser tecknar gillet var för sig. Bryte eller
Gillesfröja kallar till möte, och skall så göra, om någon i styreslaget så äskar. Styreslaget är
beslutsför om hälften, medräknat Bryte eller Gillesfröja, samlats. Bryte eller Gillesfröja har
utslagsröst.
SJÄTTE FLOCKEN – OM FLOCKARNA
Om flockarna är oklara eller obrukliga skall nästa Storting lösa fallet. Är det trängande får
styreslaget råda. Osämja om bruket av flockarna avgöras i folklig ordning inom gillet.
Dessa flockar må endast ändras av tvenne ting, varav ett Storting, om två tredjedelar gillesfolk
bifaller.

SJUNDE FLOCKEN – OM UPPLÖSNING
Gillet må upplösas, om två ting med ett månvarvs skillnad och vardera med två tredjedels bifall så
beslutar. Upplöses gillet, tillfaller dess silver, redskap och bohag ett av tinget valt gille med
vikingatida mål.

