
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI, JFA 

AVSEENDE TIDEN 15 DECEMBER 2012 

TILL 14 DECEMBER 2013 
 

 

 

1. Styrelsens m.fl. sammansättning 

Föreningsstyrelsen för 2013 valdes vid årsmötet i Fäbodstugan den 15 december 2012 med följande 
medlemmar: 
 
Ordförande: Torbjörn Sköldvist Omval 
Vice ordförande: Patrik Andersson Omval 
Sekreterare: Mikael Andersson Omval 
Kassör: Gro Olsen Omval 
Ledamot: Klas Källsved Omval 
Suppleant 1: Tim Haraldsson Omval 
Suppleant 2: Cecilia Sköldqvist Omval 
 
Revisor1: Bengt Carlsson omval 
Revisor2: Jonas Karlsson omval 
Revisorssuppl.1: Gunilla Nilsson Edler omval 
Revisorssuppl.2: Henric Tungström omval  
 

Valberedning för året 2012-13: 

Jack Rönström om val (sammankallande), Adrian Hudson Rosenlund omval och Jesper Sjöström omval. 
 
Tjänstemän: 

Årsmötet valde att, i likhet med 2009, 2010,2011 och 2012 inte tillsätta några tjänstemän. 
 

Styrelsen har inte sammanträtt separat under året utan föreningen har i sedvanlig ordning genomfört 
föreningsmöten, inalles nio stycken. (se vidare under verksamhet) 
 
Arbetsgrupper (motsvarande): 

AG Uniform, sammankallande Henric Tungström 
AG Renovering, sammankallande Henric Tungström 
AG Uppsala, sammankallande Gro Olsen 
AG Inskrivnings- och medlemsbok, sammankallande Mikael Andersson 
AG Jubb, sammankallande Rasmus Österberg 
AG Föreningsmedalj, sammankallande Patrik Andersson 
AG Föreningsdräkt, sammankallande Henric Tungström 
Hemsidesansvarig Rasmus Österberg 
 
Ekonomi: 
Verksamhetsårets bokföring har även under detta verksamhetsår förts med hjälp av Excel. Det har              
beslutats att föra över kassaboken till VISMA SPCS men så har ännu inte hänt. Föreningens Plusgiro hos                 
Nordea uppgraderas för att möjliggöra ytterligare elektronisk hantering, något som framförallt förenklar            
arbetet hos kassören. Denna uppgradering är vi “tvingade” till då nuvarande lösning kommer att fasas ut                
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(främst med avseende på inloggningslösningen). 
Föreningsmötet har fortsatt att ta ekonomiska beslut om investeringar. Kassören medverkar vid            
styrelsemöten via Skype (telefonkonferens) vilket har visat sig fungera bra. Handkassa har hanterats av              
AG Uniform sammankallande för specifika öronmärkta inköp till AG Uniform. Beslut har fattats på              
förhand om avsättning till arbetsgruppen. Föreningens resultat (se Balans- och Resultaträkning) är            
kraftigt minus i år. Stora investeringar har gjorts när det gäller föreningens uniformsbestånd. I första               
hand gäller det uniformer som vi använder i Uppsala (föreningens enskilt största inkomstkälla) men              
också när det gäller förberedelser inför de Karolinska händelserna några år framåt i tiden. Att vi i år har                   
investerat såpass mycket pengar kan alltså förklaras som medvetna satsningar för en hållbar verksamhet              
kommande år. 
 
2. Medlemskap i organisationer 

1. Föreningen är medlem i Riksförbundet Sverige Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF. Mikael 
Andersson är fortsatt riksförbundssekreterare. 

2. Föreningen är fortsatt medlem i Föreningsarkivet i Jämtlands län,FAJ. 
3. Föreningen är vidare medlem i Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z. Mikael 

Andersson avgick som kassör vid dess årsmöte våren 2013. JFA besätter revisorsposterna. 
4. Föreningen är medlem i Jämt-trønderska föreningen Armfelts karoliner, JTAK. Mikael Andersson 

är kassör i JTAK, med medel avdelade av Åre kommun, som även den är medlem. 
5. Föreningen är medlem i STF (Svenska Turistföreningen), främst med syfte att sänka 

boendekostnader i till exempel Uppsala. 
6. Under året gick föreningen in som delägare i Jämtland teknikland AB, JTAB, den nya 

driftsorganisationen för Teknikland i Optand. Ordinarie styrelsedamot är Gunilla Nilsson Edler 
med Patrik Andersson som suppleant. (se nedan under verksamhet ). Vår del av aktiekapitalet, 
5% 2.500, kommer att inbetalas under verksametsåret 2013-2014. 

3. Medlemmar 

3.1. Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften för 2012-2013 har varit för aktiva medlemmar 100 kr, familjemedlemmar 20 kr och för 
stödmedlemmar 100 kr, d.v.s. oförändrat. 
 
3.2. Medlemsantal 

Medlemsform 14/12-2013 15/12-2012 17/12-2011 18/12-2010 19/12-2009 14/12-2008 

Aktiva medlemmar 69 63 67 63 66 50 

Familjemedlemmar 10 10 8 9 9 9 

Stödmedlemmar 11 14 15 (varav rev 
em. 1) 

16 (varav rev em. 1) 17 20 

Hedersmedlemmar 2 2 2 2 0 0 

SUMMA: 92 89 92 90 92 79 

 
3.3. Under året har följande nya medlemmar tillkommit: 
N:r 175 Martin Wallentin (10/1) 
N:r 176 Marika Åsell (18/1) 
N:r 177 Lars-Olov Larsson (1/3) 
N:r 178 Linnea Johansson (2/5) 
N:r 179 Steven Hellan (1/8) 
N:r 180 Viktoria Arvidsson (21/10) 
N:r 181 Örjan Alenius (22/10) 
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N:r 182 Mathias Hedenborg (26/10) 
 
3.4. Under året har följande medlemmar avgått: 
N:r 36 Curt Johansson, avled 1/2-2013 i en ålder av 93 år, medlem sedan 1997-05-01. 
N:r 26 Olof Hedqvist, avgången 30/10. Medlem sedan 2001-12-27. 
N:r 132 Regina Schmocker, avgången 30/10. Medlem sedan 2007-05-20. 
N:r 160 Martin Svensson, avgången 26/11. Medlem sedan 2010-05-25. 
 
 
4. Samverkan 

1. Även i år har föreningen samverkat med Kamratföreningen Norrlandartillerister, Kf NA, vid 
firandet av S:ta Barbara den 4 december, denna gång åter på Teknikland, Optand, med 7,5 cm kan 
m/02 och först gången med de nya attilorna m/1873. 

2. Det skedde som vanligt samerkan med Uppsala universitet vid såväl vinter- som vårpromotion i 
Uppsala. Ingen salut åt Mittuniversitetet detta år. 

3. Tillsammans med Föreningen Beredskapstid 1939-1945, FB39-45 genomfördes även i år 
“Soldatliv på Jamtli” i juli, detta år med besök i Mörsil, skansarna i Strand och på Römmen, där fika 
intogs i Hembygdsgården. 

4. Vi har för första gången samverkat med Alanäs hembygdsförening med ett beredskapsevenemang 
i augusti. 

5. Jämtlands hemvärnsmusikkår (Östersund symphonic band) genomförde en marschkonsert varvid 
föreningen medverkad med konferencierer. 

6. Fältjägargruppen har även i år bistått föreningen med fordonsstöd vid resor till Uppsala, men 
även till Narva - även om fordonen fick lämnas i Stockholm. 

 
 
5. Materiel och förråd 

5.1. Materiel 

Materiel anskaffning under året: 
● Pjäsvårdsmateriel m/02 (AG Uppsala) 
● Klädhängare 
● 32 djupa samt 5 flata “Kronmärkta” tallrikar i Porslin (via Jack Rönnström) 
● Övningshandgranat (egen tillverkning) 
● Uniformer (se AG uniform) 

 
5.2. Förråd och Optand (Teknikland AB) 

Förrådet har fortsatt till sin huvuddel varit inrymt i “Garnisonens” kall-del ute på Teknikland i Optand.                
Vår förhoppning om att få ordning på förrådstjänsten, bl.a. varmförråd, har fortfarande inte infriats. Vi               
har haft ett antal förrådsabetstillfällen. 
 
6. Dokumentation 

6.1. Arkivet 

Förteckningen över föreningens arkiv finns tillgängligt via Åre kommuns arkivförteckningsprogram 
KLARA (Webb-KLARA) och nås därmed via internet. 
Direktlänk: 
http://82.99.14.99:8080/klara5/public/archiveorig/ArchiveOrigView.jsp?ArchiveOrigID=71&cmd=get 
 
Arkivet förvaras fortfarande på olika platser och ingen leverans har skett till Föreningsarkivet i Jämtlands 
län, FAJ, för förvaring av JFA:s arkivbestånd. Visst ordningsarbete har ägt rum under året. 
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6.2. Hemsidan m.m. 

Föreningens hemsida, som ligger på http://www.artilleri.se har under året uppdaterats. Föreningens 
facebook-grupp har flitigt nyttjats under året med bilder och intern kommunikation m.m. Det finns ett 
antal “medlemmar” i FB-gruppen som inte är medlemmar i föreningen, f.n. 120 stycken, en ökning med 41 
i förhållande till förra året. (http://www.facebook.com/groups/jfa1993/?fref=ts) 
 
6.3. Tryck 

Sångboken hålls uppdaterad och kom i en ny version vid vårpromotionen. Det skall även i år komma en 
artikel i Kf NA:s tidskrift “Norrlandsartilleristen”. Föreningens broschyr har även den uppdaterats och 
tryckts upp vid ett antal tillfällen och utdelats i samband med olika evenemang. 
 
 
7. Arbetsgrupper 

7.1. AG Renovering 

Slutligen har lilla hjulet på pjäsen tagits av för renovering. Det befinner sig just nu, dec 2013, hos 
Steven Hellan. 
 
7.2. AG Uniform 

Uniform m/1873 

Till promoveringen i maj var uniformerna  klara eller rättare sagt 9 st.  
Arbetet med uniformerna bestod i att vi uppskattade vilka storlekar vi behövde och efter det gjordes 
beställningen. De sista 3 kommer levereras till promoveringen i januari 2014. 
 
Uniform m/1710 (blå) 

Nu är alla 5 uniformer klara och renoverade. Inför Narvaresan gjordes även hattar, knäremmar 
och lite mer småpinaler färdiga. En hirschfängare m/1686 har införskaffats privat. 
 
I år har AG uniform lagt 58.816 kr på inköp och arbetskostnader. 
 
7.3. AG Medalj 

Arbetet har inte kommit igång. 
 
7.4. AG Föreningsdräkt 

Arbetet har pågått under året och utkast gjorts, beskrivningen av den manliga dräkten är i princip färdig. 
 
7.5 AG Uppsala 

Föreningsmötet beslutade sent 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att planera, genomföra och 
följa upp Doktorspromotionerna vid Uppsala Universitet. Syftet är att sprida arbetet inför, under och efter 
varje genomförande på en större grupp människor. Vidare är syftet att säkra kvalitéten på 
genomförandet, samla in förbättringsförslag samt ständigt utveckla Promotionerna. 
Promotionssaluterna i Uppsala kan ses som Jämtlands Fältartilleris enskilt största källa till inkomst. Utan 
inkomster får vi svårare att genomföra annan verksamhet. Att föreningen över tiden genomför 
promotionssaluterna med hög kvalitet, professionalism och framförallt säkerhet för deltagare och publik 
är därför viktigt. 
Adaptrarna för 57 mm salutammunitionen har sedan vårpromotionen 2013 var under översyn och 
renovering på Öckerö. 
AG Uppsala samverkar främst via telefon och e-post då gruppens medlemmar är lokaliserade både i 
Östersund och Uppsala (för att kunna lösa ut praktiska göromål på plats) samt på Öckerö. 
Sammankallande för AG Uppsala har varit kassör Gro Olsen och övriga ingående medlemmar har varit 
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herr Ordf. Torbjörn Sköldqvist, Tilda Lindqvist, Jack Rönnström, Olof Rönnblom samt Ove Eriksson. Även 
Sekr Mikael Andersson har involverats i arbetet. 
AG Uppsala fortsätter under 2014 att utveckla logistik, förberedelser och genomförande. Vill du delta i AG 
Uppsala hör du av dig på enklaste sätt till sammankallande. 
 
7.6 AG Inskrivnings- och medlemsbok 

På ett ursprungligt förslag från Kristoffer Löfblad beslutades under hösten att vi skall ta fram en 
inskrivnings- och medlemsbok som varje medlem får och innehåller en del grundläggande information 
m.m. 
 

8. Verksamhet 

i. 15/12 Årsmöte 2012, Fäbodstugan, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
ii. 8/1 tisd. Föreningsmöte N:r 1/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
iii. 24-26/1 Vinterpromotionen, Uppsala universitet. 
iv. 31/1 Extra årsmöte om delägarskap i Teknikland, JFA beslutade bli delägare. 
v. 4/2 Styrelsemöte med JTAK i Trondheim, förevisning av uniformer. 
vi. 11/2 månd. Föreningsmöte N:r 2/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
vii. 19/2 Årsmöte med Milmus Z, Teknikland. Henric Tungström repr. JFA. 
viii. 26/2 Bolagsstämma JTAB. 
ix. 14/3 JTAK:s årsmöte i Trondheim. 
x. 19/3 tisd. Föreningsmöte N:r 3/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
xi. 23-24/3 Riksförbundsmötet 2013 RSMF. JFA representerades av frk kassör Gro Olsen. Mikael 

Andersson deltog ej. 
xii. 15/4 månd. Föreningsmöte N:r 4/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
xiii. 25/4 Årsmöte med Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ. Tilda Lindqvist representerade JFA. 
xiv. 5/5 Lörd. Vårfältskjutning med papegojskjutningstävling. Dagsådalen. Sittande fågelkung, 

Daniel Nordling försvarade sin titel. Inkluderane även besök på Teknikland. 
xv. 20/5 månd. Föreningsmöte N:r 5/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
xvi. 30/5-2/6 Vårpromotionen, Uppsala universitet, fyra-dagars med utflykt och egen festlighet. 
xvii. 6/6 Nationaldagsfirande på Jamtli. Samverkan med JTAK och Teaterföreningen Arnljotspelen, 

TA, med vilka vi samgrupperade nedan Tingskullen. 
xviii. 15/6 Återinvigning av Teknikland, salut med 7,5 m/02. 
xix. 17-20/7 Soldatliv på Jamtli. 
xx. 10/8 Beredskapsdag “Smör och kanoner” i Alanäset med 7,5 m/02. 
xxi. 17/8 Återinvigning av A 4:s karolinermonument på Gräslidvallen nedan Blåhammaren. JFA 

deltog i karolineruniform m/1710 och sköt muskötsalut. Hr ordf. fick hjärtproblem och flögs 
till Umeå universitets sjukhus. 

xxii. 21/8 onsd. Föreningsmöte N:r 6/2013, Fäbodstugan Talldungen, Östersund. 
xxiii. 24/8 Forsvarets dag, Kristanstens festning, Trondheim i samverkan med JTAK. 
xxiv. 7/9 Föreningens dag, Stortorget, Östersund. 
xxv. 21/9 Festivaldag på Stortorget och Storgatan, Östersund. 
xxvi. 23/9 månd. Föreningsmöte N:r 7/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
xxvii. 6/10 Konsert med Jämtlands hemvärnsmusikkår, OSD (F.d. Folkets hus), Östersund. Mikael 

Andersson och Henric Tungström var konferencierer. 
xxviii. 12/10 Unifomspyssel N:r 1, Teknikland. 
xxix. 21/10 månd. Föreningsmöte N:r 8/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
xxx. 22/10 Föredrag om Armfeldts karoliner, Jämtlands läns bibliotek. Förevisning av uniformer 

m.m. i samverkan med JTAK. Föredragshållare: 1.arkeolog Anders Hansson. 
xxxi. 2/11 Uniformspyssel N:r 2, hos Henric Tungström, Östersund. 
xxxii. 8/11 Jamtli-natt, karolinertablå, Jamtli, Östersund. 
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xxxiii. 9/11 Uniformspyssel N:r 3, Teknikland. 
xxxiv. 14-18/11 Narva 2013-II (År 1700), Estland. 
xxxv. 20/11 onsd. Föreningsmöte N:r 9/2013, Fäbodstugan, Talldungen, Östersund. 
xxxvi. 4/12 Sankta Barbara-firande med Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Teknikland. 

Salutmed 7,5 m/02. 
xxxvii. 5/12 JTAK-möte, offentligt på Jamtli. 
xxxviii. 14/12 lörd. Årsmöte och 20-års jubileum 1993-2013 på Kungsgården, Frösön. 

... ... 
 
Östersund dag som ovan 
 
 
 
Torbjörn Sköldqvist 
Ordförande Mikael Andersson 

Sekreterare 
 
 
Verksamhetsberättelsen antogs av årsmötet med smärre kompletteringar. 
 
KOMPLETTERAS MED TVÅ UNIFORMSBILDER 
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Ekonomisk berättelse för år 2012-2013 (121101-131031) 
 

BALANSRÄKNING 2012-2013 

 

Tillgångar Ingående 1/11-2012 Utgående 31/10-2013 

Handkassa 3 012 kr 516 kr 

Plusgirot 54 376 kr 12 562 kr 

Fordran 23 976 kr 4 798 kr 

SUMMA tillgångar: 81 364 kr 17 876 kr 

Skulder och eget kapital   

Skulder 0 kr 0 kr 

Eget kapital 99 915 kr 81 364 kr 

Årets resultat - 18 551 kr - 58 422 kr 

SUMMA Sk & Ek: 81 364 kr 22 942 kr 

 
 

RESULTATRÄKNING 2012-2013 
 

Konto Inkomster Utgifter Delresultat 

Evenemang 77 636 kr 69 087 kr 8 549 kr 

Materiel och Tyg 0 kr 60 027 kr - 60 027 kr 

Förvaltning 450 kr 6 351 kr - 5 901 kr 

Medlemsavgifter 3 740 kr 0 kr 3 740 kr 

Ammunition 0 kr 0 kr 0 kr 

Försäkring 0 kr 2 163 kr 2 163 kr 

Diversekonton 350 kr 2 970 kr 2 620 

Summa 82 176 kr 140 598 kr - 58 422 kr 

Årets resultat  - 58 422 kr  

 = 82 176 kr = 82 176 kr  
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Specifikation av Medlemsavgifter 
Mavg 2012 100 kr 
Mavg 2013 3 640 kr 
 
Specifikation av Diversekonton 
Medlemsavgifter organisationer 1 900 kr (RSMF, MilmusZ, FAJ, JTAK, STF) 
RSMF (kostnader utöver Mavg) 720 kr (Deltagare RFM13 - en person inkl. Km.Ers.) 
Bidrag 300 kr (M.Andersson, G.Olsen) 
 
Specifikation arbetsgrupper 
AG Uniform 58 816 kr (11 attilor, 5 Karoliner komplett, 1 1808-prov) 
AG Renovering 0 kr 
AG Uppsala 301 kr 
AG Föreningsdräkt 0 kr 
AG Föreningsmedalj 0 kr 
 
Årets Materielinköp 
Vårdmateriel Uppsala 301 kr 
Klädhängare 156 kr 
32+5 Tallrikar 148 kr 
Övningshandgranat 218 kr 
 
Evenemang Inkomster Utgifter Resultat 
Uppsala 2 promotioner 67 422 kr 42 105 kr 25 315 kr 

JFA Verksamhets- och ekonomiskberättelse 2012-2013 Sida 8 (8) 


