Östersund den 12 december 2003

JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI, JFA
Årsm. 2003

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI, JFA
AVSEENDE TIDEN 7 DECEMBER 2002 TILL 12 DECEMBER 2003
JUBILEUMSÅRET
1. Styrelsens m.m. sammansättning
Föreningsstyrelsen för 2003 valdes i samband med årsmötet den 15 december 2002, den kom att bestå av
följande medlemmar:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleant 1:
Suppleant 2:

Torbjörn Sköldqvist
Peter Kardin
Mikael Andersson
Bertil Olsson
Henric Tungström
Fredrik Svanström
Cecilia Sköldqvist

Nyval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Föreningsrevisor:

Daniel Stattin
Patric Norrå

Omval
Omval

Valberedning:

Erik Broms (ordf)
Gunilla Lindqvist

Nyval
Nyval

Styrelsen har inte sammanträtt separat under året utan föreningen har genomfört föreningsmöten, sammanlagt
sex stycken, alla protokollförda.
Tjänstemän:
Intendenturförvaltare:
Tygförvaltare:
Kvartermästare 1:
Kvartermästare 2:
Stallfurir:

Henric Tungström
Peter Kardin
Torbjörn Sköldqvist
Cecilia Sköldqvist
Erik Broms

Omval
Nyval
Omval
Omval
Nyval

Således en inskräning i antalet tjänstemän i förhållande till tidigare år.

2. Medlemsskap i organisationer
Föreningen är fortsatt medlem i Europeiska Militärhistoriska Förbundet, EURS - ehuru medlemsskapet inte har
medfört medlemsavgifter. Föreningen är likaså fortsatt medlem i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska
Föreningar, RSMF.
RSMF:s årsmöte genomfördes i mars månad i Karlsborg.
Sekr Mikael Andersson ingår i RSMF:s styrelse och även om nordisk kontaktperson för EURS.
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3. Medlemmar
Kategori

12 dec 2003 7 dec 2002 15 dec 2001 9 dec 2000

Aktiva medl

60

58

49

38

Familjemedl

7

7

8

5

Stödmedl

14

17

16

15

Hedersmedl

0

0

0

0

SUMMA:

81

82

73

58

Under året har stödmedlemmen Oleg Heljestrand, f.d. Tygoff vid A 4 avlidit.
Antalet medlemsavgifter överenstämmer inte med antalet anmälda medlemmar i föreningen - varför en skärpning
måste till vad gäller inbetalandet av medlemsavgifterna. Under 2004 kommer rullan att noggrannare
kontrolleras.
Medlemsavgiften för 2003 har varit för aktiva medlemmar 100 kr, familjemedlemmar 20 kr och stödmedlemmar 100 kr.

4. Samverkan
Någon större övning/arrangemang inom ramen för RSMF har inte genomförts under det gångna året - årets
RSMF projekt omfattade 200-års minnet av staden Wismars övergång från Sverige till Storhertigdömet
Mecklenburg-Schwerin 1803, med slutlig övergång efter panttidens utång 1903. Det var i huvudsak
infanteriföreningar som deltog i detta projekt. Sekr. Mikael Andersson medverkade som medlem av staben och
RSMF:s styrelse i en av intförv Henric Tungström uppsydd infanteriofficersuniform m/1807 för Jämtlands
reg:te.
Samverkan med Oravais historiska förening r.f. skedde vid besök i Finland i slutet av september inom ramen för
projektet ”Gustavianskt artilleri” (se korrespondensen för JFA:s rapport) tillsammans med de andra
artilleriföreningarna, AiG och WMF.
Föreningen genomfört Sankta Barbara tillsammans med Kamratföreningen Norrlandsartillerister samt blev även
i år inbjuden till Sankta Barbara-firande vid Norrlands artilleribataljon i Boden - dock hade vi inte möjlighet att
representeras där.
Samarbete har även bedrivits med Jämtlands läns museum, d.v.s. med ”Soldatliv på Jamtli”. Ytterligare
samverkan med Länsmuséet inom arrangemangsfältet har inte ägt rum.
Examensskjutning har genomförts för MHS Ö för andra året i rad.
Doktorspromoveringsskjutningen, som skulle ha ägt rum i Sundsvall detta år, framflyttades först från september
till december och kom sedan att inställas i avvaktan på de första egna doktorerna och upphöjelsen till
universitet.

5. Materiel och förråd
Begränsad utökning av föreningens materiel har ägt rum under året. På uniformssidan har beställning av
uniformer för finska kriget, dessa provuniformer betalas privat. Ett omfattande forskningsarbete har legat till
grund för arbetet, som ingalunda är avslutat. Diskussioner pågår även med Nerike-Wermlands Caroliner, NWC,
om anskaffning av karolineruniformer - mönster kommer i de närmaste dagarna upp med post.
Landåarbetet har ännu inte kommit igång.
Anskaffningsarbete av tygmärke och blazermärke pågår.
Föreningens förråd är fortsatt grupperat i Skottska förrådet tillsammans med bl.a. Ösd ArtBf och A 4 Museum
samt A 4 Skytteförening. Något närmare om framtiden för förrådsställningen i Skottska förrådet har inte kunnat
utrönas under året.
Vapenmaterielen förvaras fortsatti förråd i Lockne och det har under året förekommit diskussioner om
överförandet av gevären och karbinerna direkt på föreningen - nu gick inte det så allt förblir vid det som varit,
d.v.s. att de står redovisade inom Försvarsmakten.
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6. Forskningsinsatser och dokumentation
Under året har forskning bedrivits om fr.a. Finska kriget och uniformerna kopplat till detta. Det har skett genom
bl.a. besök vid Krigsarkivet, Armémuseum som Livrustkammaren och omfattande bokstudier.
Sankta Barbara-forskningen har kommit igång och en uppmaning till bidrag har införts i tidningen
Norrlandsartilleristen.
Föreningens 10-års jubileum har, förutom genom jubileumsmiddagen, uppmärksammats genom en artikel i
tidningen NORRLANDSARTILLERISTEN årg. 65 2003 av hr sekreteraren som berättar om de första tio åren.
Artikeln var rikt illustrerad. NA 2003 utkom 4/12-2003.

7. Verksamhet 2003
7/12-2002, Årsmötet genomfördes i Kommendanthuset följt av middag i Fäbodstugan och dessutom
tittade vi på filmen ”Fäderneslandet åt sina söner”.
9-10/1-2003 Hr sekr. deltog i seminarium i Tydal om bl.a. ”Armfeldts karoliner” och historiska spel.
14/1 Hr sekr hade ett möte med landsantikvarie Henrik Zipsane, med diskussioner om
militärkulturhistoriska aktiviteter.
7-8/3 Gregoriemarknaden, medverkan med Rissla. (Eric Olofsson och Kari Lawe)
29/3 RSMF:s årsmöte i Karlsborg (Mikael Andersson, Henric Tungström och Torbjörn Sköldqvist)
29/4 ÖKR:s årsmöte, Hr sekr deltog.
1/6 Vårskjutning - Papegojskjutning på Grytan. Jack Rönström blev den förste papegojkungen.
20/7 Planeringsmöte inför Soldatliv på Jamtli.
1-2/8 Soldatliv på Jamtli, medverkade gjorde även MFL.
15-19/8 Hr sekr medverkade i Wismar. (se ovan)
21/9 Föreningsmöte Nr. 5
26-29/9 Besök i Oravais (Mikael Andersson och Henric Tungström)
12/10 Föreningsmöte Nr. 6
8/11 Föreningsjubileum på Fältjägarmässen (Besök från Norrlands artilleribataljon samt CAC, NGC,
TGMC och DNDC i Norge.) Anders Hansson höll ett föredrag om sin bok ”Armfeldts karoliner”.
25/11 Kari Lawe höll det första Sankta Barbara-föredraget - en inledning till föreningens forskning om
artillleriets helgon.
4/12 Sankta Barbara-firande med salutgivning tillsammans med Kamratföreningen Norrlandsartillerister.
5-7/12 Julmarknad på Jamtli. Eric Olofsson och Kari Lawe medverkade med rissla.
12/12 Årsmöte 2003
Anmärkning:
Ett antal diskuterade aktiviteter kom aldrig att äga rum av olika orsaker, varför antalet aktiviteter i föreningens
ram detta år inte var så omfattande som tidigare

Östersund dag som ovan

Torbjörn Sköldqvist
Ordf. JFA

Mikael Andersson
Sekr. JFA

JFA

Vhtber 2003

Sida 3 (3)

