JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI, JFA

Östersund den 3 december 1999

Sekreterare Lars Andersson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI, JFA
AVSEENDE TIDEN 6 DECEMBER 1998 TILL 3 DECEMBER 1999
1. Styrelsens sammansättning
Föreningsstyrelsen för 1999 valdes i samband med årsmötet den 5 december 1998, den kom att bestå av
följande medlemmar:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot I:
Ledamot II:
Suppleant 1:
Suppleant 2:

Mikael Andersson
Lars Andersson
Peter Kardin
Erik Broms
Bertil Olsson
Kurt-Ove Henriksson
Veija Larsson

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

Styrelsen har inte sammanträtt enskilt under året, utan föreningen har avhållit medlemsmöten.

2. Medlemsskap i organisationer
Föreningen är fortsatt medlem i Europeiska Militärhistoriska Förbundet, EURS.
Föreningen har under året aktivt medverkat i rekonstitueringen av Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska
Föreningar, RSMF, bl.a. genom deltagande i möte i Skillingaryd i mars 1999. Föreningens ordförande invaldes
som styrelseledamot i RSMF.

3. Medlemmar
Under året har viss nyrekrytering skett och en del avgångar noterats. Vid tiden för årsmötet, 3/12, har
föreningen 48 stycken medlemmar, varav 30 aktiva, 3 familjemedlemmar, 1 hedersmedlem och 15 stycken
stödmedlemmar.

4. Samverkan
Föreningen samverkar fortsatt med Östersunds Artilleribefälsförening, Ösd ArtBf, Kamratföreningen
Norrlandsartillerister,Kf NA, Föreningen Duveds Skans, FDS, samt ett nära samarbete med medlemmar ur
Föreningen Nordsvenska Hästen. Viss samverkan med Jämtlands läns museum -Jamtli har under året genomförts,
fr.a. i samband med den militärhistoriska veckan i augusti 1999.
Föreningen har även biträtt Åsbygdens Naturbruksgymnasium (Torsta) vid Horse-show, 99-11-20, på Tanne
Ridskola i likhet med 1998.

5. Materiel och förråd
Föreningens materielbestånd har under perioden kraftigt utökats genom inköp, bl.a. i samband med RSMF:s
årsmöte i Skillingaryd då inköp gjordes hos "Tomcat" i Anderstorp, samt en icke ringa del övriga inköp och
övertaganden från myndighet av en stor mäng materiel,f r.a. uniformer m/58 och m/59.
Avtalet med Östersunds-Frösö Ridklubb om landån är undertecknat. Arbetet ligger emellertid f.n. nere.
Föreningens förråd är fortsatt grupperat i "Skottska förrådet" tillsammans med bl.a. Ösd ArtBf och A 4 museum.
Hur det blir med den lokalen är ännu osäkert. Troligen kommer det att bli aktuellt att lämna detta förråd under
det kommande året - osäkert varthän.
Föreningen är fortsatt "delägare" i vapenkassun tillsammans med Ösd ArtBf och UA4. Kassunen har under året
förflyttats från den numera civila marken på A 4 till ATS området vid den nedre kasernen närmast kasernvakten.
Flytten innebar att kassunen blev av med taket.
Föreningen har under året, i samband med Gregoriemarknaden, tillverkat vykort från en bild i Nordisk
familjebok med uniformer m/ä. Till Gregoriemarknaden inköptes även ett par barnskidor för tolkning efter häst.
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6. Verksamhet 1999
4 december
5 december
6 december

Sankta Barbara med Kamratföreningen Norrlandsartillerister
Julmarknad å Jamtli samt årsmöte på Jamtli.
Julmarknad å Jamtli

13 januari
14 januari
15 januari
17 januari

Karin Eriksson levererade kappor till föreningen (m/10 och m/1885)
Förövning inför salutgivning.
Salutgivning i samband med invigningen av Militärhögskolan Östersund, MHS Ö.
Medlemsmöte å Arméns tekniska skola, ATS.

14 februari
27 februari

Hr ordf. och hr kassören arbetade med föreningens kassabok hos kassören.
Föreningen deltager med vinterorganiserad pjäsavdelning vid marknad i Pålgård,
Ragunda Sn.
Vårddag å Skottska förrådet.

28 februari
10 mars
13 mars

Medlemsmöte å Arméns tekniska skola, ATS.
Gregoriemarknad å Storsjöns is vid Badhusparken, föreningen deltager för första gången. Vi
har med skidtolkning efter häst (Gunilla Lindqvist) samt har kokvagnen klar för
ärtsoppeförsäljning.
17 mars
Möte med Karin Andersson å Jamtli, ang. militärhistorisk vecka i augusti.
(Ordf. och Intförv)
19-21 mars
Hr ordf, hr kassören och intendenturförvalteren deltager i RSMF:s årsmöte i
Skillingaryd, Småland, lördagen den 20 mars. (Nerresa fredag, hemresa söndag).
30 mars
Sammanträffande1 med Ulf Hammargren från Skånska husartropparna, vid dennes besök
på A 4:s museum - materieldiskussioner.
7 april
17 april

Medlemsmöte biblioteket ATS
Spannträning å Torsta

4 maj
8-9 maj

Träningskväll å Torsta
Föreningen hade samtal om att deltaga i "Övergårdsdagarna" i Sollefteå, av detta blev
dock intet.
Exercis under ledning av hr kassören , tillika batterichefen (Peter Kardin), utanför Skottska
förrådet.
Hr ordf. och hr kassören deltog i resa med Kf NA till Trondheim och firade "syttende
mai". Samverkade bl.a. med Christianstens artilleri compagnie, CAC.
Lastning av materiel.
Träningskväll å Torsta.
Föreningen deltager i firandet av Akershus fästnings 700 års jubileum.
Planläggning inför Kanonloppet 1999 å Skidstadion, hr kassören deltog.

12 maj
15-17 maj
19 maj
20 maj
21-24 maj
24 maj
4 juni
5 juni
6 juni
11 juni
28 juni

Föreningen skjuter salut i samband med examen vid ATS.
Kanonloppet 1999 genomförs tillsammans med A 4 IF på Skidstadion.
Föreningen deltog ej i nationaldagsfirandet.
Fredrik Ström medverkade för föreningen i Historiefestivalen på Jamtli med art.off. uniform
av karolinskt snitt. (Hr ordf. spelade vid samma tillfälle stadsfiskal).
Invigning av järnävgsmuseispåret på Jamtli. (Uniform m/39, med färd från Ösd C)

18 juli

Medlemsmöte på Arméns tekniska skola, ATS

31 juli 1 augusti
2-7 augusti

Fäviken Game Faire i Fäviken, föreningen deltog även i år.
Militärhistorisk vecka på Jamtli, föreningen medverkade under alla dagar.

1

Hr ordf, hr kassören, hr intförv och hr T.Sköldqvist.
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22 augusti
25 augusti
26 augusti
27 augusti
28 augusti
29 augusti
29 augusti

Träning och möte å Torsta.
Lastning och packning
Avresa till RSMF:s batteriövning i Kristianstad
Batteriövningsdag i Kristianstad
1800-tals dagar med parad i Kristianstad, hemresa under eftermiddagen.
Hemkomst till Östersund vid pass 15.30.
Föreningen hade fått förfrågan om medverkan vid Fäbodturen i Spikbodarna av Korpen,
ma.a. av Kristianstad deltog vi ej i det evenemanget.

4 september

Nordenfjeldske Dragoncorps, NDC, från Levanger besöker föreningen - bl.a. besök vid
stadens förbandsmuséer.
Medlemsmöte på Arméns tekniska skola, ATS. (Biblioteket)
Hr ordf samverkade ang museimateriel bl.a. med ATS och skolan erbjöd oss att överaga
en 40 mm lvakan m/36.

12 september
24 september

2 oktober
2-3 oktober
15 oktober

Föreningen och Sundsvalls pistolskytteklubb genomför skjutning med 2,5 punds
svartkrutskanon m.fl pjäser på Grytans skjutfält, vid E1-Tjusarudden.
Mickelsmäss-marknad på Jamtli, föreningen deltog även i år.
Föreningen fick tillfälle att visa C F 4, tillika garnisonschefen i Östersund, Öv Ola Gynäs,
föreningens samlingar i samband med att presskonferens hölls m.a.a. av A 4 Museums
indragning. (Muséet öppet för sista gången lörd. den 16/10)

22 november
28 november

Medlemsmöte på ATS blev dåligt, eftersom endast tre närvarade2. (Inget protokoll)
Medlemöte å Arméns tekniska skola, ATS.

3 december
4 december
5 december

Årsmöte hemma hos Fredrik Ström, Stuguvägen 10.
Julmarknad å Jamtli samt Sankta Barbara firande med Kf NA.
Julmarknad å Jamtli.

Östersund dag som ovan

Lars Andersson
Sekr. JFA

2

Hr ordf., Benita Andersson och Erik Broms.
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