JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI

Östersund den 6 december 1997

Ordförande Mikael Andersson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI
AVSEENDE TIDEN 1 JANUARI 1997 TILL 6 DECEMBER 1997
1. Styrelsens sammansättning
Ny föreningsstyrelse valdes i samband med årsmötet den 5 april 1997, den kom att bestå av:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot I
Ledamot II
Suppleant 1
Suppleant 2

Mikael Andersson
Lars Andersson
Peter Kardin
Erik Broms
Kurt-Ove Henriksson
Per-Ivar Norell
Birgitta Andersson

Övriga:
Revisorer
Rev.suppl.
Standarförare
Andre st.fö

Daniel Stattin och Gösta Landén
Jennie Carlsson och Lars Hammar
Johan Sahlén
Kurt-Ove Henriksson

Valberedning:
Ordförande
Ledamöter

Robert Eriksson
Gunilla Lindqvist och Erik Thand

Under året har ett protokollfört styrelsemöte genomförts, den 1 november 1997, jämte ett antal
medlemsmöten, huvuddelen protokollförda

2. Medlemsskap i organisationer
Föreningen är fortsatt medlem i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF) och
Europeiska Militärkulturhistoriska Förbundet (EURS).
Nytt stadgeförslag för RSMF har utsänts till föreningen av en arbetsgrupp.

3. Medlemmar
I samband med årsmötet den 5 april 1997 infördes nya medlemskategorier för att öka rekryteringen och
stödet till föreningen.
Medlemsläge per den 6 december 1997:
Aktiva medlemmar:
Familjemedlemmar:
Stödmedlemmar:
Hedersmedlem:
Summa medlemmar:

50
4
8
1
63

Utdrag ur rullan från 23 april 1997 visade 40 medlemmar.
Sammantaget har medlemsantalet stigit rejält under året. Dock kunde deltagande vara bättre.
Under året har två medlemmar lämnat föreningen.

4. Samverkan
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Föreningen samverkade fortsatt under 1997 med Kungl Norrlands Artilleriregemente, A 4, Östersunds
Artilleribefälsförening, Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Artilleriavdelningen i Göteborg, Föreningen
Duveds Skans och Smålands Karoliner.
Vidare har föreningen även mer aktivt börat att samverka med föreningen Nordsvenska hästen.
M.a.a. regementets förestående nedläggning har kontakt även tagits med kvarvarande förband i Östersund
som bl.a. har resulterat i ett möte under ledning av chefen för Fältjägarbrigaden, NB 5. Detta har ännu inte
gett något konkret resultat.
Föreningen har vidare sänt ut information om sin verksamhet till alla kommuner i Jämtlands-, Västernorrlandsoch Gävleborgs län samt länsstyrelserna i berörda län.
I och med föreningens deltagande i den miltärkulturhistoriska samlingen i Trondheim i juni har kontakter
vidare knutits med andra föreningar, bl.a. de i Trondheim.
Vissa kontakter har skett med den nyblivna antikvarien Bert-Ola Henriksson på Länsmuséet som med några
vänner avser bilda ett slags ”Jämtlands karoliner”, hur det blir med fortsatt samverkan om detta återstår att se.
Föreningen har även tagit initiativet till ett försök att skapa samverkan mellan de föreningar som varit
kopplade till A 4, vilket har emottagits positivt. Ett samordningsmöte kommer att ske.

5. Materiel och förråd
Under året har komplettering av materiel skett, fr.a. inköp av sadlar samt renovering av en svängel till
spannet. Härutöver har genom en överenskommelse med Östersund-Frösö Ridklubb regementets gamla
landå, som användes under 40- och 50-talen, överförts till A 4 och är nu ett av föreningens
renoveringsobjekt. JFA har dispositionsrätt till landån.
”Vår” pjäs har renoverats av Peter Kardin - ett gott arbete.
Hilding Anderssons stiftelse, som bl.a. äger en del av den materiel som föreningen utnyttjar avser att
deponera sin pjäs m.tbh. hos föreningen och har därvid önskat en beskrivning av föreningen målsättning
och verksamhet innan beslut fattas. Despositionen skulle bl.a. innebära att vi bytte pjäs.
Föreningen delar fortsatt lokal med Ösd ArtBf i Skotska förrådet (Plåtförrådet) dit all materiel har överflyttats.
Ett ”stall” har vidare inretts i ett fack i Gula förrådet.
Föreningen har inköpt en kronbuss som avses om byggas till hästtransport fordon, den hemfördes från
Älvdalen, ArtSS, av Robert Eriksson och Peter Kardin.
På den karolinska fronten har ingen materielanskaffning skett under året.
6. Verksamhet
15 januari
18 februari
8 mars
17 april
19 april
Maj
16 maj
17 maj
31 maj
2 juni
3 juni
6 juni
6-8 juni

27 juni
2 juli
5 juli
9 juli
9 juli
27 juli
2 augusti

Medlemsmöte
Föreningen beslutade om bussköp samt skjutning i Åre vid SkidSM.
Årsmöte för 1997
Medlemsmöte på A 4
Förrådsarbete i Skotska förrådet
Renoveringsarbete på 7,5 m/02 No.253.
Träningstillfälle
Träningstillfälle
Träningstillfälle
Träningstillfälle, på Torsta
Uthämtning avutrustning på A 4
Nationaldagsfirande vid rådhuset, Fredrik Ström representerade föreningen.
Deltagande i Trondheims 1000-års firande.
Föregicks av omfattande skriftväxling och telefonssamtal till olika
instanser.
Landån hämtades på ArtSS.
Medlemsmöte, på Hackåsgården på Jamtli
Invigning av Expo Norr, där vår hedersmedlem Hans Werthén talade.
Start av Sankt Olofsloppet i Östersund
Excercis-träning på A 4 under ledning av Peter Kardin.
Medlemsmöte på Tingshuset på Jamtli
Deltagande i hästdagarna på Jamtli, vilket inleddes med en parad
genom staden, Andreas Högström gjorde här sin debut som kokchef.
Pjässpannet deltog ej, men pjäsen var med på Jamtli.
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7 augusti
8 augusti
9 augusti
10 augusti
15 augusti
14 september
21 september
27 september

4 oktober
1 november
2 november

22 november

4 december
6 december

Vårdkväll på A 4 och lastning
Huvuddelen uppresa till Fäviken
Deltagande i Fäviken Game Faire, spannuppvisning
Deltagande i rollspel på Jamtli
Medlemsmöte på A 4
Medlemsmöte på A 4
Träningstillfälle på A 4
Deltagande med spannet på A 4:s sista regementets dag. Vi hade denna gång
ganska gått om hästar och vi kunde också glädja oss åt
Föreningen Nordsvenska hästens deltagande. Många medlemmar
deltog vidare i kvällens bankett.
Salutgivning och spannuppvisning i samband med Mickelsmäss på
Jamtli.
Styrelsemöte och träningstillfälle i vintervädret.
Telefonsamtal med regionofficer Nord (EURS) Bjørn Murud, Oslo
angående bl.a. Trondeheims-samlingen, ”Tattoo” i Fredrikstad till
sommaren samt firandet av Akershus 1299-1999.
Ordf. och stödmedlemmen Torsten Jägemar deltog i ett seminarium om
Naboer AB:s verksamhet och Armfeldts fälttåg på Jamtli, där bl.a. ordf. i
FDS, Joachim Nässil medverkade.
Föreningen sköt dubbel svensk lösen och firade Sankta Barbara med
Kamratföreningen Norrlandsartillerister, högtidstal av major Bo Östlund.
Årsmöte på A 4 med middag

Föreningen var också inbjuden att deltaga i en samling i Norra Åsum, Kristianstad, med RSMF i våras. En
inbjudan till samling i Norra Åsum våren 1998 har ankommit.
Kommande verksamhet i december:
31 december

Salutgivning över A 4 och det nya året på A 4.

7. Sammanfattning
Föreningen kan lägga ett framgångsrikt och framåtskridande år bakom sig och vi kan se framtiden an med
tillförsikt, utan att för den skull glömma de moln som trots att finns avseende det stöd till föreningen från A 4
som nu försvinner, utan att hur det fortsatta stödet skall organiseras är klart.

Ett stort tack till alla medlemmar för det gångna året!
Östersund dag som ovan,
ex officio:

Mikael Andersson
Ordförande JFA
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