STADGAR FÖR JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI
AV ÅR 2000
(Föregående stadgar av år 1993)
KAPITEL I UPPGIFT, ÄNDAMÅL OCH NAMN
§:1 Jämtlands Fältartilleri skall främja sammanhållningen bland dess medlemmar och vidmakthålla
dess traditioner. Föreningen skall vara en militärhistorisk förening. Den skall bedriva utåtriktad
verksamhet och därigenom kanalisera medlemmrnas engagemang och bidra till dessa och
allmänhetens kännedom om äldre tiders artilleri och militärkulturhistoria främst avséende
tidsepokerna 1718-1719 och 1893-1914.
§:2 Jämtlands Fältartilleri är partipolitiskt och religiöst obundet.
§:3 Jämtlands Fältartilleri förkortas JFA.
KAPITEL II TRADITIONER
§:1 Anciennitet
Föreningen bildades under namnet Jämtlands Anspända Pjäsavdelning vid ett sammanträde å
officersmässen å Kungl Norrlands Artilleriregemente den 23 januari AD 1993. Föreningens första
stadgar fastställdes den 14 april 1993 och var formellt gällande till år 2000, ehuru ändringar
praktiskt genomförts före det - bl.a. byte av föreningsnamn.
§:2 Föreningens vapen.
§:3 Traditionsvård
Högste vårdare av föreningens traditioner är dess ordförande.
KAPITEL III ORGANISATION
§:1 Jämtlands Fältartilleri utgjorde en förening vid Kungl Norrlands Artilleriregemente.
§:2 Föreningen ledes i sin verksamhet av ordföranden.
§:3 För vissa områden utser föreningen tjänstemän enligt kapitel VIII.
KAPITEL IV MEDLEMSSKAP
§:1 Medlemsskapet finns i fyra former - Aktiv-, Familje- och Stödmedlem samt hedersledamot, i
fortsättningen benämnda medlemmar.

§:2 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall göra skriftlig anmälan därom till styrelsen.
Medlem anses utträtt ur föreningen då denne efter två på varandra följande år ej betalt av årsmötet
fastställd medlemsavgift.
§:3 Uteslutning
1:o Styrelsen kan utesluta medlem som ej anses lämplig.
2:o Vederbörande skall ha haft möjlighet att på föreningsmöte redogöra för sin ståndpunkt.
3:o För besluts giltighet erfodras kvalificerad majoritet av styrelsen.
§:4 Hedersledamot.
Person som särdeles verksamt gynnat föreningens arbete eller motsvarande kan av enhälligt årsmöte
utses till hedersledamot. Hedersledamot erlägger ej medlemavgift.
KAPITEL V ÅRSMÖTE
§:1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
§:2 Föreningen skilja mellan ordinarie och extra årsmöte.
§:3 Ordinarie årsmöte
1:o Ordinarie årsmöte avhålles årligen före utgången av december månad på tid och plats som
styrelsen beslutar.
2:o Skriftlig Kallelse jämte föredragningslista till ordinarie årsmöte skall vara samtliga medlemmar
tillhanda senast tre veckor före densamma.
3:o Motion till årsmöte, undantaget förslag till val, skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före årsmötet.
4:o Samtliga årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, kassaberättelse, revisionsberättelse, propositioner och motioner skall vara tillgängliga i samband med årsmötet.
§:4 Extra årsmöte.
1:o Extra årsmöte avhålles om styrelsen så beslutar eller om 1/3 av de medlemmarna så begär.
2:o Skriftlig kallelse jämte föredragningslista till det extra årsmötet, skall av styrelsen utsändas
senast två veckor före dess avhållande.
3:o Extra årsmöte må endast besluta i de ärenden som föranledde dess inkallande.
4:o Extra årsmöte må ej inkallas för nyval av styrelse, med undantag för kompletterande val av
styrelseledamot som avgått.

§:5 Ordinarie och extra årsmöte bestå av:
1:o Samtliga medlemmar i föreningen.
2:o I årsmötets överläggningar men ej i dess beslut äger deltaga:
a: Hedersledamöter
b: Föreningens revisorer, såvida de ej tillika är medlemmar i föreningen.
§:6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar, skall följande ärenden förekomma:
1. Val av årsmötes ordförande och årsmötes sekreterare.
2. Justering av röstlängd.
3. Föredragning och godkännande av föredragningslistan.
4. Val av tvenne justeringsmän tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.
6. Styrelsen verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens kassaberättelse
8. Revisorernas revisionsberättelse.
9. Förslag till utgifts och inkomststat för kommande verksamhetsår.
10. Fråga om avgående styrelses och tjänstemäns ansvarsfrihet för genomfört verksamhets år.
11. Propositioner från styrelsen.
12. Motioner från medlemmar eller hedersledamöter.
13. Val för nästkommande verksamhetsår av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Avdelningsskassör
Ledamot
Suppleanter 1-2.
14. Val av två stycken föreingsrevisorer jämte suppleanter vilka ej äga ingå i styrelsen.
15. Val av valberedning om ordförande jämte två medlemmar inför nästkommande ordinarie
årsmöte.
16. Val av tjänstemän enligt tilläggsprotokoll till stadgarna med förteckning över tjänstemän.
17. Fastställande av medlemsavgift.
18. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje enskilt fall.
Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekomma ej vid extra årsmöte.
§:7 För att vara valbar till poster enligt §:6 13, 15 och 16 skall vederbörande vara aktiv medlem i
föreningen.
§:8 Protokoll från årsmöte skall vara tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter genomfört
årsmöte.
KAPITEL VI FÖRENINGSMÖTET
§:1 Föreningsmöte är föreningens beslutande organ mellan årsmöten.

§:2 Föreningens styrelse bereder ärenden inför föreningsmöten vid behov i samverkan med
föreningens tjänstemän.
§:3 Föreningsmöte äga ej rätt att mot styrelsens inrådan fatta beslut i ekonomiska frågor.
§:4 Vid föreningsmöten behandlas vid behov följande ärenden:
Föregående föreningsmötes protokoll
Ekonomirapport
Räkningar för beslut
In- och utgående korrespondens
Föranmälda frågor samt
Övriga frågor
§:5 Protokoll förs av föreningens sekreterare, vilka genomgås på nästföljande föreningsmöte.
§:6 Föreningens ordförande, eller vid förfall av denne därtill utsedd, leder föreningsmötets
förhandlingar.
KAPITEL VII FÖRENINGSSTYRELSEN
§:1 Föreningens styrelse är föreningens verkställande och beredande organ mellan föreningsmöten
och årsmöten.
§:2 Styrelsen har sitt säte i Östersund.
§:3 Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av föreningens ordföranden eller om minst 2 av
dess medlemmar så begär.
§:4 Styrelsen består av medlemmar enligt Kapitel V §:6:3.
§:5 Styrelsen äga rätt att till styrelsemöte adjungera personer de därtill finner lämpliga.
§:6 Föreningsstyrelsen åligger att:
1:o Verka för utveckling och förstärkning av föreningens verksamhet.
2:o Verkställa årsmötes och föreningsmötes beslut.
3:o Besluta i frågor som enligt dessa stadgar ej skall beslutas av annan instans.
4:o Förvalta föreningens medel.
5:o Avge verksamhets- och kassaberättelse skriftligen, vilka skall vara revisorerna tillhanda senast
två veckor före årsmötet.
6:o Själv eller genom ombud företräda avdelningen.
7:o Förestå föreningens arkiv och expedition.
8:o Ansvara för föreningens och föreningen anförtrodd egendom i samverkan med tjänstemännen.
9:o Handhava donationer eller liknande i enlighet med gällande statuter.
§:7 Föreningens ordförande åligger att:
1:o Leda förenings- och styrelsesammanträden.
2:o I samråd med styrelsen och föreningens tjänstemän planera och samordna föreningens
verksamhet.
3:o Vaka över stadgarnas efterlevnad.

4:o Om ej annat beslutas attestera föreningens räkenskaper och underteckna utgående skrivelser.
5:o Ensam uttala sig i föreningens namn.
§:8 Föreningens sekreteraren åligger att:
1:o Förestå föreningens expedition.
2:o Förestå föreningens arkiv.
3:o Om ej annat beslutas förbereda och verkställa styrelsens och föreningsmötes beslut.
4:o Föra protokoll vid årsmöten , föreningsmöten samt styrelsesammanträden.
5:o För i samverkan med tjänstemännen materielförteckning.
§:9 Föreningens kassören åligger att:
1:o Enligt styrelsens beslut förvalta avdelningens medel.
2:o Indriva medlems- och andra avgifter.
3:o Över avdelningens medlemmar i samråd med föreningens sekreteraren föra matrikel.
4:o Inför styrelsen, på föreningsmöten och vid årsmöten föredraga i ekonomiska frågor.
§:10 Arbetsutskott
1:o Föreningen kan för särskilt ändamål konstituera ett arbetsutskott.
2:o Arbetsutskottet må till sammanträden adjungera de personer de därtill finner lämpliga.
3:o Arbetsutskottet skall anmäla fattade beslut till styrelsen eller föreningmöte, föredragande är
utskottets ordförande.
4:o Ordförande i arbetsutskott är föreningens ordförande eller person som därtill särskilt utses.
5:o Arbetsutskottet sammanträder på kallelse enligt dess ordförande.
KAPITEL VIII TJÄNSTEMÄN
§:1 Föreningens tjänstemän väljs på årsmötet enligt kapitel V.
§:2 Tjänstemännen och dessas arbetsuppgifter enligt särskild instruktion fastställes av
föreningsmötet.
§ 3 Instruktionen för tjänstemännen bilägges föreningens stadgar.
§:4 Tjänstemännen är föredragande inom respektive ansvarsområde inför styrelsen, föreningsmöte
och årsmöte.
KAPITEL IX SAMVERKAN
§:1 Föreningen samverkar vid behov med andra föreningar och sammanslutningar, företrädesvis
likartade militärhistoriska sammanslutningar.
§:2 Eventuell representation gentemot andra organisationer beslutas av föreningsmötet
KAPITEL X RÖSTNING
§:1 Rösträtt

1:o Varje medlem har en röst.
2:o Varje medlem må uppvisa en på sig personligen utställd röstfullmakt, på årsmöte,för en
preciserad fråga. Röstning med fullmakt kan ej förekomma vid föreningsmöte.
3:o Vid jämnt röstetal gäller den mening som sittande årsmötesordförande, vid föreningsmöte
föreningens ordförande, biträder, undantag då årsmötet, sammanträdet, på förslag av ordförande
beslutar använda lotten.
4:o Röstning sker öppet, undantaget val, då röstning sker slutet om någon så begär, sittande
ordförande må besluta att sluten omröstning skall vidtagas också i annan fråga.
§:2 Beslut fattas med enkel röstövervikt, då dessa stadgar inte stadgar annorlunda.
§:3 Beslutsmässighet
1:o Årsmöte är beslutsmässigt med det antal deltagare som infinner sig.
2.o Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande.
3:o Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infinner sig, varav minst två
skall tillhöra föreningens styrelse.
KAPITEL XI REVISION
§:1 Föreningens räkenskaper samt verksamhetsberättelse skall varje år granskas av av årsmötet
utsedda revisorer.
§:2 Föreingens revisorer är till antalet två.
§:3 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från den 1 januari till och med den 31 december
nästföljande år, för vilken revisorer enligt §:2 väljes. Föreningens räkenskapsår är 1 november till
31 oktober med hänsyn till årsmötet i december.
§:4 Revision skall klarlägga huruvida räkenskaperna och verksamhetsberättelsen är granskade i
förhållande till föregående års årsmöte och om styrelsen skött sina åligganden och om denna
granskning utföll till belåtenhet, om avgående styrelse rekommenderas ansvarsfrihet för avslutat
verksamhetsår.
KAPITEL XII BELÖNINGAR
§:1 Årsmöte äga besluta om inrättande av särskilda belöningar och utmärkelser.
§:2 Handläggning
1:o För belöningar och utmärkelser skall särskilda statuter fastställas.
2:o Arbetsutskott utses av årsmöte eller föreningenssstyrelsen.
3:o Slutligt fastställande sker enligt former som årsmötet beslutar.
§:3 Person som tilldelas utmärkelse eller belöning skall skriftligen underrättas härom.
KAPITEL XIII STADGEÄNDRING

§:1 Beslut om ändrande av dessa stadgar delvis skall tas av ordinarie årsmöte följt av extra årsmöte
inom fyra månader. Vid fullständig ändring av dessa stadgar fastställes stadgarnas ändring av
nästföljande års årsmöte.
§:2 För besluts giltighet skall förslaget bifallas av 2/3 av de vid årsmötet, ordinarie som extra,
deltagande medlemmarna med rösträtt.
§:3 För tillägg till dessa stadgar erfodras 2/3-delars pluralitet vid årsmöte, ordinarie som extra.
§:4 Ändringar och tillägg införs i särskilt tilläggsprotokoll vilket bifogas originalhandlingarna i
avdelningens arkiv.
KAPITEL XIV STADGETOLKNING
§:1 Vid tvist om dessa stadgars rätta tolkning gäller den mening som föreningens styrelsen beslutar
biträda.
§:2 Ärendet skall sedan underställas årsmöte inom två månader för slutligt fastställande efter
styrelsens beslut.
KAPITEL XV UPPLÖSNING
§:1 Beslut om upplösning av avdelningen tages av två på varandra följande ordinarie årsmöten med
3/4-delars pluralitet.
§:2 Vid upplösning skall avdelningens medel handhas i enlighet med beslut fattat av det andra
ordinarie årsmötet, med beaktande av gällande statuter för donationer och liknande.
I enlighet med beslut av den 19 mars 2000, föregått av beslut vid ordinarie årsmöte den 3 december
1999, jämte beslut vid 2000 års årsmöte 9 december 2000, fastställes dessa reviderade stadgar för
tillämpning

Östersund dag som ovan,
ex officio:

Mikael Andersson, Ordförande
Lars Andersson, Sekreterare
Bilaga till föreningens stadgar med instruktion
för föreningens tjänstemän
Lydelse enligt beslut av föreningsmötet den 19 mars 2000.

Standarförare till fots jämte ersättare.
Standarförare till häst jämte ersättare. (En av standarförarna utses till ansvarig för standaret.)
Avdelningschefen är truppförande chef för pjäsavdelningen vid verksamhet.
Spannchefen leder och planerar utbildning och utveckling av föreningens kanonspann och hästar.
Stallfuriren överser och ansvarar för föreningens hästutredningspersedlar i samverkan med
spannchefen. Stallfuriren lämnar underlag för materielförteckning.
Intendenturförvaltaren överser och ansvarar för föreningens uniformsbestånd, andra klädespersedlar
och intendenturmateriel. Intendenturförvaltaren lämnar underlag för materielförteckning.
Tygförvaltaren överser och ansvarar för föreningens tygmateriel såsom kanon, föreställare,
eldhandvapen, sidobeväpning och vårdmateriel. Tygförvaltaren lämnar underlag för materielförteckning.
Kvartermästaren överser och ansvarar för föreningens förplägnads- och förläggningsutrustning och
leder förplägnadstjänsten. Kvartermästaren lämnar underlag för materielförteckning.
Östersund den 19 mars 2000

Mikael Andersson, Ordförande
Lars Andersson, Sekreterare

