
KORR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI, JFA 

AVSEENDE TIDEN 14 DECEMBER 2013 

TILL 7 DECEMBER 2014 
 

 

 

1. Styrelsens m.fl. sammansättning 

Föreningsstyrelsen för 2014 valdes vid årsmötet i Kungsgården på Frösön  den 14 december 2013 med 
följande medlemmar: 

    
Ordförande: Henric Tungström, Östersund Nyval 
Vice ordförande: Rasmus Österberg, Östersund Nyval 
Sekreterare: Mikael Andersson, Lit Omval 
Kassör: Gro Olsen, Hönö Omval 
Ledamot: Torbjörn Sköldqvist, Frösön Nyval 
Suppleant 1: Marika Åsell, Frösön Nyval 
Suppleant 2: Patrik Andersson, Östersund Nyval 

 
Revisor1: Jonas Karlsson, Öckerö omval (nyval som rev. 1) 
Revisor2: Lars-Olov Larsson nyval 
Revisorssuppl.1: Gunilla Nilsson Edler omval 
Revisorssuppl.2: Tillsattes ej  
 

Valberedning för året 2013-14: 

Jack Rönström om val (sammankallande), Jesper Sjöström (omval) och Steven Hellan (nyval). 
 
Tjänstemän: 

Styrelsen, föreningsmötet, har tillsatt följande föreningstjänstemän: 
     

Hemsidesansvarig: Rasmus Österberg Förm 1/2013, 8/1 § 7.10. 
Säkerhets- och tillståndsansvarig: Mikael Andersson Förm 4/2014, 8/4 § 7.6. 
 

Styrelsen har inte sammanträtt separat under året utan föreningen har i sedvanlig ordning genomfört 
föreningsmöten, inalles nio stycken, som förra året. (se vidare under verksamhet) 
Styrelsen har istället samverkat genom sin Facebook-grupp och via epost. 
 
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 Föreningsmedalj, sammankallande Patrik Andersson 
AG Föreningsdräkt, sammankallande Henric Tungström 
 
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. 
Föreningsmötet har fortsatt att ta ekonomiska beslut om investeringar. Kassören medverkar vid            
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styrelsemöten via Skype (telefonkonferens) vilket har visat sig fungera bra. 
Kassören har gjort ett arbete med uppföljning av medlemsavgiftsinbetalning och medlemsregister. 
 
2. Medlemskap i organisationer 

1. Föreningen är medlem i Riksförbundet Sverige Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF. Mikael 
Andersson är fortsatt riksförbundssekreterare. Gro Olsen blev riksförbundskassör vid RFM 2014. 

2. Föreningen är fortsatt medlem i Föreningsarkivet i Jämtlands län,FAJ. 
3. Föreningen är vidare medlem i Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z. 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. Jämtland teknikland AB, JTAB. Delägare. Ordinarie styrelsedamot är Gunilla Nilsson Edler med 

Patrik Andersson som suppleant. 

3. Medlemmar 

3.1. Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften för 2013-2014 har varit för aktiva medlemmar 100 kr, familjemedlemmar 20 kr och för 
stödmedlemmar 100 kr, d.v.s. oförändrat. 
 
3.2. Medlemsantal 

Medlemsform 7/12-2014 14/12-201
3 

15/12-2012 17/12-2011 18/12-2010 19/12-2009 

Aktiva medlemmar 70 69 63 67 63 66 

Familjemedlemmar 8 10 10 8 9 9 

Stödmedlemmar 8 11 14 15 (varav 
rev em. 1) 

16 (varav rev 
em. 1) 

17 

Hedersmedlemmar 2 2 2 2 2 0 

SUMMA: 88 92 89 92 90 92 

 
Medlemsregistret förs sedan januari 2014 som ett google-kalkylbladsdokument. 
Tre medlemmar står som vilande, 2 st F och 1 st A. 
 
3.3. Under året har följande nya medlemmar tillkommit: 
2013-12-12 N:r 183 Linda Åkergren 
2014-01-03 N:r 184 Agnes Pettersson 
2014-01-09 N:r 185 Joel Hermansson 
2014-01-12 N:r 186 Jonas Toftén 
2014-01-27 N:r 187 Lena Bengtsson 
2014-01-28 N:r 188 Maud Henrik Jonsson 
2014-01-28 N:r 189 Anna Jonsson 
2014-01-30 N:r 190 Lars Andersson (återkommen medlem) 
2014-02-02 N:r 191 Lars Rosenblom 
2014-02-06 N:r 192 Tobias Johannesson 
2014-05-24 N:r 193 Peter Millberg 
2014-05-28 N:r 194 Lysander Brouwer 
2014-08-07 N:r 195 Ylva Åström 
2014-09-29 N:r 196 Dennis Isaksson 

JFA Verksamhets- och ekonomiskberättelse 2013-2014 Sida 2 (8) 



2014-09-29 N:r 197 Ewelina Lundholm 
 
3.4. Under året har följande medlemmar avgått: 
N:r 139 ESBJÖRNSSON Henrik Avgått 140201 Medlem sedan 2009-01-21 
N:r 13 FLYKT Kia Avgått 140201 Medlem sedan 2001-03-01 
N:r 138 KRONBERG Anders Avgått 140201 Medlem sedan 2009-01-21 
N:r 134 KULLBERG Jesper Avgått 140201 Medlem sedan 2008-05-07 
N:r 48 LINDSTRÖM Mikael Avgått 140201 Medlem sedan 1999-03-01 
N:r 52 LUNDQVIST Inga-Lisa Avgått 140201 Medlem sedan 1997-11-01 
N:r 51 LUNDQVIST Anton Avgått 140201 Medlem sedan 2001-01-01 
N:r 112 ROSENLUND Adrian Avgått 140201 Medlem sedan 2006-05-14 
N:r 110 SKOOG Kjell-Åke Avgått 140201 Medlem sedan 2006-03-22 
N:r 113 SVANSTRÖM Fredrik Avgått 140201 Medlem sedan 1998-01-07 
N:r 116 DARJ Kristoffer Avgått 140211 Medlem sedan 2006-11-15 
N:r 128 DARJ Ann-Mari Avgått 140211 Medlem sedan 2008-01-10 
N:r 98 ANDERSSON Anders Avgått 140404 Medlem sedan 2005-06-17 
N:r 136 NOLEMO Åke Avgått 140408 Medlems sedan 2009-01-05 
N:r 159 JANSSON Sara Avgått 140408 Medlem sedan 2010-04-12 
N:r 145 LINDGREN Per-Lennart Avgått 140906 Medlem sedan 2009-06-02 
N:r 153 ROBERTSSON Marcus Avförd 14-11-01 Medlem sedan 2009-08-20 
N:r161 KLERFALK Kristofer Avgått 140408 Medlem sedan 2010-05-25 
N:r 81 ULLER Lennart Osäkert Medlem sedan 1997-12-17 
 
4. Samverkan 

1. Även i år har föreningen samverkat med Kamratföreningen Norrlandartillerister, Kf NA, vid 
firandet av S:ta Barbara den 4 december, på Teknikland, Optand, med 7,5 cm kan m/02. 

2. Det skedde som vanligt samerkan med Uppsala universitet vid såväl vinter- som vårpromotion i 
Uppsala samt med Mittuniversitetet vid promotionshögtiden i Östersund, som fr.o.m. nu kommer 
att vara årlig. 

3. Vi har för andra gången samverkat med Alanäs hembygdsförening med ett beredskapsevenemang 
i juli. 

4. Fältjägargruppen har även i år bistått föreningen med fordonsstöd vid resor till Uppsala, men 
även till Storkyro i Österbotten. 

5. Högkvarteret vad gäller ny ammunition. 
6. Vi har samverkat med Jamtli vid ett flertal tillfällen: Karolinervinter, Nationaldagen, Soldatliv och 

Jamtlinatt. 
 
5. Materiel och förråd 

5.1. Materiel 

Materiel anskaffning under året: 
4 Pikspetsar  
Knutskärp  
Ridstövlar  
Tält, Hirschfängare, Värja  
 
5.2. Förråd och Optand (Teknikland AB) 

Förrådet har fortsatt till sin huvuddel varit inrymt i “Garnisonens” kall-del ute på Teknikland i Optand.                
Det vi lyckats med under året är att städa upp rejält, det såg inte bra ut i vår del och det är nu avhjälpt till                         
större del. Alla måste hjälpas åt med att upprätthålla ordningen i förrådet. Tar man fram något lägger                 
man tillbaka det där man tog det efter avslutad aktivitet. 
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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://217.115.54.206:8080/klara/public/archiveorig/ArchiveOrigView.jsp?ArchiveOrigID=71 
 
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. 
 
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. 144 stycken, en ökning med 24 
i förhållande till förra året. (http://www.facebook.com/groups/jfa1993/?fref=ts) 
 
6.3. Tryck 

Föreningens sångbok kom i nytryck till vårpromotionen 2014, i behändigt A6-format med spiralbindning. 
 
7. Arbetsgrupper 

7.1. AG Renovering 

Arbete påbörjat med Leif Eriksson om att tillverka en föreställare till gustaviansk pjäs. 
 
7.2. AG Uniform 

Uniform m/1873 

Alla attilor som beställdes är nu levererade. Vidare har en orginalattila kommit i föreningens 
vård genom en donation av Karin Runell i Östersund. I gåvan ingick även en kolett, två 
tillhörande ridbyxor samt två rundmössor. AG uniform föreslår en fortsatt satsning på uniform 
1873 i form av anskaffning av mössor, byxor benläder och stövlar. 
 
I år har AG uniform lagt  24 420 kr på inköp och arbetskostnader. 
 
7.3. AG Medalj 

Arbetet har inte kommit igång. 
 
7.4. AG Föreningsdräkt 

Här har vi stått still sen förra året. Halva arbetsgruppen har blivit föräldrar under året och hade flaggat 
för bortavaro. Andra halvan av gruppen uppmanas att ta tag i arbetet kommande verksamhetsår. 
 

7.5 AG Uppsala 

AG Uppsala har fortsatt arbeta enligt plan. Logistiken har utvecklats ytterligare. En åtgärdslista finns och 
används efter varje skjutning. Excercis-träning genomförs nu i “mellanakten”. 
 
7.6 AG Inskrivnings- och medlemsbok 

Arbetet har stått stilla under året. 
 

8. Verksamhet (för detaljer, se föreningsmötesprotokollen) 

I. 14/12 lörd. Årsmöte och 20-års jubileum 1993-2013 på Kungsgården, Frösön. 
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II. 7/1 Föreningsmöte n:r 1/2014, Fäbodstugan 
III. 11/1 Karolinervinter 2014 på Jamtli. Första gången. 
IV. 24/1 Vinterpromotionen i Uppsala. 
V. 11/2 Föreningsmöte n:r 2/2014, Fäbodstugan. 

VI. 18/2 Årsmöte Milmus Z 
VII. 11/3 Föreningsmöte n:r 3/2014, Fäbodstugan. 

VIII. 18/3 JTAK årsmöte i Stjørdal. 
IX. 22-23/3 RSMF riksförbundsmöte i Karlstad. 
X. 8/4 Föreningsmöte n:r 4/2014, Fäbodstugan. 

XI. 28/4 Årsmöte med Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ. 
XII. 13/5 Föreningsmöte n:r 5/2014, Hos hr ordf. Furutorpsgatan 23, Östersund. 

XIII. 14/5 Bolagsstämma JTAB (Teknikland) 
XIV. 24/5 Papegojskjutningen 2014, Göran Westerlund papegojkung. 
XV. 28/5 Vårpromotionen Uppsala (3 dagar) 

XVI. 29-31/5 Karolinsk fälttjänstövning i Marma 
XVII. 6/6 Nationaldagen på Jamti, föreningen fick en ny svensk fana, trossen med för först gången. 

XVIII. 15/7 Föreningsmöte n:r 6/2014, Jamtli, 70-talsvillan. 
XIX. 19/7 Beredskapsdag, Alanäset (2:a gången) 
XX. 24-27/7 Soldatliv på Jamtli. 

XXI. 8-10/8 Storkyro 1714-2014, Österbotten, Finland. 
XXII. 16/8 Husvärdskap på Teknikland 

XXIII. 24/8 Husvärdskap på Teknikland 
XXIV. 3/9 Föreningsmöte n:r 7/2014, Fäbodstugan. 
XXV. 8/9 Förråds- och materieltjänst I på Teknikland. 

XXVI. 2/10 Föreningsmöte n:r 8/2014, Fäbodstugan. 
XXVII. 10/10 Promotionshögtid Mittuniversitet, OSD, Östersund. 

XXVIII. 13/10 Förrådsarbete II på Teknikland. 
XXIX. 4/11 Föreningsmöte n:r 9/2014, Fäbodstugan. 
XXX. 5/11 Höstmöte Teknikland. 

XXXI. 13-17/11 Narva 1700, Estland. 
XXXII. 19/11 Möte om Daggtorpet. 

XXXIII. 21/11 RSMF Forskningsseminarium, Armémuseum. 
XXXIV. 4/12 S:ta Barbara-firande, Teknikland. 
XXXV. 7/12 Årsmötet 2014, Fäbodstugan med föredrag av Göran Westerlund. 

... ... 
 
Slutord 
Enligt ovan har föreningen haft 35 olika aktiviteter under året, dvs ca 3 st/månad. Salutskjutningarna i                
Uppsala och annorstädes löper på med bibehållet intresse från medlemmarna och det är samtidigt ett               
angenämt sätt för föreningen att få inkomster. Vi har återkommande föreningsmöten som fungerar som              
ett slags planeringsmötet kontinuerligt under året. Gällande det historiskt återskapande har det            
karolinska varit dominerande under året med ett nytt evenemang, Karolinervinter i januari samt             
ytterligare 3 större evenemang, Fälttjänstövningen i Marma, Deltagande i Storkyro, Finland till minne av              
1714 års krig, samt åter igen en färd till Narva. Beredskapstid blev det också under ett par tillfällen och                   
lite extra skoj var det att se föreninges trosstjänst under nationaldagsfirandet på Jamtli. Nämnas ska               
också Papegojskjutningen i sedvanlig ordning och att medlemmar deltagit som husvärdar på Teknikland.  
Förutom detta ovan nämnda  och kanske något onämnt framförs ett stort tack. 
Med förhoppning om ett händelserikt 2015 till föreningens fromma. 
 
Östersund dag som ovan 
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Henric Tungström 
Ordförande Mikael Andersson 

Sekreterare 
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Ekonomisk berättelse för år 2013-2014 (131101-141031) 
 

BALANSRÄKNING 2013-2014 

 

Tillgångar Ingående 1/11-2013 Utgående 31/10-2014 

Handkassa 316 kr 237 kr 

Plusgirot 12 562 kr 7 253 kr 

Fordran 3 074 kr 3 000 kr 

SUMMA tillgångar: 16 952 kr 10 491 kr 

Skulder och eget kapital   

Skulder 0 kr 0 kr 

Eget kapital 81 364 kr 10 491 kr 

Årets resultat - 58 422 kr - 5 736 kr 

SUMMA Sk & Ek: 22 942 kr 4 755 kr 

 
 

RESULTATRÄKNING 2013-2014 
 

Konto Inkomster Utgifter Delresultat 

Evenemang 84 623 kr 56 561 kr 28 062 kr 

Materiel och Tyg 0 kr 31 465 kr - 31 465 kr 

Förvaltning 0 kr 7 740 kr - 7 740 kr 

Medlemsavgifter 10 720 kr 0 kr 10 720 kr 

Diversekonton 0 kr 5 603 kr - 5 603 kr 

Gåvor 290 kr 0 kr 290 kr 

Summa 95 633 kr 101 369 kr - 5 736 kr 

Årets resultat  - 5 736 kr  

 = 95 633 kr = 95 633 kr  
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Översikt 
 
Medlemsavgifter 
Medlemasvgifter 2014 6 560 kr 
Medlemsavgifter tidigare år 4 160 kr 
 
Materielinköp 
4 Pikspetsar 800 kr 
Knutskärp 500 kr 
Ridstövlar 300 kr 
Tält, Hirschfängare, Värja 5 445 kr 
 
Evenemang 
20-årsjubilum (Årsmöte) -3 663 kr 
Uppsala 32 702 kr 
Soldatliv - 86 kr 
Narva 0 kr 
Napue (Storkyro) 0 kr 
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