
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI, JFA 

AVSEENDE TIDEN 7 DECEMBER 2014 

TILL 5 DECEMBER 2015 

 
 

 

 

1. Styrelsens m.fl. sammansättning 

Föreningsstyrelsen för 2015 valdes vid årsmötet i Fäobdstugan den 7 december 2014 med följande 
medlemmar: 

    
Ordförande: Henric Tungström, Östersund Omval 
Vice ordförande: Rasmus Österberg, Östersund Omval 
Sekreterare: Mikael Andersson, Lit Omval 
Kassör: Gro Olsen, Hälsö Omval 
Ledamot: Torbjörn Sköldqvist, Frösön Omval 
Suppleant 1: Marika Åsell, Frösön Omval 
Suppleant 2: Bert-Ola Henriksson-Nordenberg, Ås Nyval 

 
Revisor1: Jonas Karlsson, Öckerö Omval 
Revisor2: Tillsattes ej - 
Revisorssuppl.1: Gunilla Nilsson Edler omval 
Revisorssuppl.2: Tillsattes ej -  
 

Valberedning för året 2014-15: 

Jack Rönström om val (sammankallande) och Martin Wallentin (nyval) senare tillkom Tilda Lindqvist. 
 
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 åtta stycken. (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              
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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            
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 var riksförbundskassör intill RFM 2015 
då hon blev ledamot och av riksförbundsstyrelsen utsedd till informationsansvarig. Karin 
Johansson tillträdde som kulturvårdsansvarig  

2. Föreningen är vidare medlem i Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z. JFA besätter 
revisorsposterna. 

3. 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. 

4. Jämtland teknikland AB, JTAB. Delägare. Ordinarie styrelsedamot är Gunilla Nilsson Edler med 
Patrik Andersson, ersattes av Mikael Andersson 2015 som suppleant. 

Vi har lämnat Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ, då vi ännu inte har levererat några handlingar. 

3. Medlemmar 

3.1. Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften för 2014-2015 har varit för aktiva medlemmar 100 kr, familjemedlemmar 20 kr och för 
stödmedlemmar 100 kr, d.v.s. oförändrat. 
 
3.2. Medlemsantal 

Medlemsform 5/12-2015 7/12-2014 14/12-2013 15/12-2012 17/12-2011 18/12-2010 

Aktiva medlemmar 70 70 69 63 67 63 

Familjemedlemmar 11 8 10 10 8 9 

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

16 (varav rev 
em. 1) 

Hedersmedlemmar 2 2 2 2 2 2 

SUMMA: 94 88 92 89 92 90 

 
Tre medlemmar står som vilande, 2 st F och 1 st S. 
 
3.3. Under året har följande nya medlemmar tillkommit: 
N:r 199 Thomas Karlsson, 2 januari 
N:r 200 Magnus Björlin-Svozil, 5 januari 
N:r 201 Marianne Berndt-Stange, 8 januari 
N:r 202 Roland Oswald Berndt, 8 januari 
N:r 203 Kristoffer Norman, 8 januari 
N:r 204 Lovisa Tärnholm, 22 juni 
N:r 205 Linnea Lindgren, 21 september 
 
3.4. Under året har följande medlemmar avgått: 
N:r 62 OLOFSSON, Eric, avled 8 april, medlem sedan 1996-09-28 
 

JFA Verksamhets- och ekonomiskberättelse 2014-2015 Sida 2 (6) 



 
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 Sundsvall. 

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

4. Fältjägargruppen har även i år bistått föreningen med fordonsstöd vid resor till Uppsala. 
5. Vi har samverkat med Jamtli vid ett flertal tillfällen: Karolinervinter, Nationaldagen och Jamtlinatt. 

 
5. Materiel och förråd 

5.1. Materiel 

Materiel anskaffning under året: 
● Ridstövlar i plast och tschakoter.  
● Tält m/före 1939, 
● Attila från Eric Olofsson 
● Uniformspersedlar (kappa m/1885, ridstövlar, miltärmössa m/1865 
● Släpvagn (från OKQ8 i Hammerdal) (FBF 493 m/2011, Thule Cv 100032) 
● Lunta och revärer. 
● Övrig materiel efter Eric Olofsson, bl.a. en del egendom som förvarats hos honom.  

 
5.2. Förråd och Optand (Teknikland AB) 

Förrådet har fortsatt till sin huvuddel varit inrymt i “Garnisonens” kall-del ute på Teknikland i Optand.                
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. 
 

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.. 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. 153 stycken, en ökning med 9 i förhållande till förra 
året. (http://www.facebook.com/groups/jfa1993/?fref=ts). 
Vi har också startat upp en s.k. “Facebook-sida”, f.n. gillar 115 vår sida. Sidan skall vara för extern 
information. 
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153371517218621&set=pcb.10153770052661518&typ
e=3&theater) 
 
Det finns också Facebookgrupper för speciella ändamål exempelvis AG Uppsala, Narva 2015 och liknande 
tillfälliga grupper. 
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7. Arbetsgrupper 

7.1. AG Renovering 

Det har skett något inom detta område i år. 
 
7.2. AG Uniform 

Uniform m/1873 

Ett arbete med ridbyxor m/1872 har påbörjats med frk Sofia Långström, Västerås. 
 
I år har AG uniform lagt  835 kr på inköp av revärer. 
 
7.3. AG Medalj 

Arbetet har inte kommit igång. 
 
7.4. AG Föreningsdräkt 

Fortfarande inget förslag. Liksom förra året uppmanas det till arbete med detta. 
 

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”. Vid vårpromotionen firades 
den 20:e saluten. Samtliga deltagare tilldelades Uppsala Universitets bronsmedalj av rektor Eva Åkesson. 
Bild från Eva Åkessons Instgram. 
Under hösten har FMV kontaktat föreningen och genomfört en grundtillsyn på de två pjäserna i Uppsala. 
AG Uppsala genomförde vård på pjäserna ute på Luftstridsskolan, LSS.  
 
7.6 AG Inskrivnings- och medlemsbok 

Arbetet har stått stilla under året. 
 

8. Verksamhet (för detaljer, se föreningsmötesprotokollen) 

I. 7/12 Årsmötet 2014, Fäbodstugan med föredrag av Göran Westerlund. 
II. 7/1 Föreningsmöte n:r 1/2015, Fäbodstugan. 

III. 10/1 Karolinervinter 2015, andra gången, Jamtli. 
IV. 30/1 Vinterpromotionen i Uppsala. 
V. 12/2 Föreningsmöte n:r 2/2015, Fäbodstugan. 

VI. 18/2 Milmus Z årsmöte, representant. 
VII. 18/2 Planeringsmöte inför Försvarets dag, representant. 

VIII. 3/3 Materielarbete, Teknikland. 
IX. 6/3 Jamtamots centenniala bankett på Norrlands nation i Uppsala, representanter. 
X. 12/3 Föreningsmöte n:r 3/2015, Fäbodstugan. 

XI. 17/3 Materielarbete n:r II, Tekninkland. 
XII. 21-22/3 Riksförbundsmöte med RSMF, Fisksätra, Nacka, representanter. 

XIII. 14/4 Föreningsmöte n:r 4/2015, Fäbodstugan. 
XIV. 16/4 Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ, årsmöte, representant. 
XV. 20/4 Materielarbete III, Teknikland. Började se på Eric Olofssons efterlämnade materiel. 

XVI. 2-3/5 Generalmönstring med RSMF i Skillingaryd, Småland. 
XVII. 10/5 Papegojskjutningen 2015, årets Fågelkung Jack Rönström. 

XVIII. 12/5 Föreningsmöte n:r 5/2015, Fäbodstugan. 
XIX. 18/5 Materielarbete IV, Teknikland. 
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XX. 29/5 Vårpromotionen, Uppsala. (Fyra-dagars och 20 gångers jubileum) 
XXI. 30/5 Försvarets dag i Östersund, invigning av veteranmonumentet. 

XXII. 6/6 Nationaldagen, Jamtli. 
XXIII. 8/6 Föreningsmöte n:r 6/2015, Daggtorpet, Jamtli. 
XXIV. 13/6 Öppning av Teknikland för sommarsäsongen 2015. 
XXV. 18/7 Alanäs, tredje gången. 

XXVI. 23/8 “Brita - enskild soldats hustru” framfördes av Lena Bengtsson. 
XXVII. 6/9 Föredrag på hembygdsgården i Ragunda, hr sekr. 

XXVIII. 8/9 Föreningsmöte n:r 7/2015, Fäbodstugan. 
XXIX. 9/10 Årshögtid Mittuniversitet, salut. Sundsvall. 
XXX. 13/10 Föreningsmöte n:r 8/2015, Fäbodstugan. 

XXXI. 17/10 Karolinskt planmöte i Kungälv, representant. 
XXXII. 31/10 Föremöte inför Generalmönstringen 2016, Skillingaryd, representant. 

XXXIII. 6/11 Jamtli-natt 
XXXIV. 9/11 Seminarium/workshop på Armémuseum. 
XXXV. 14/11 Narva 2016, fem-dagars. 

XXXVI. 19/11 Inställt föreningsmöte n:r 9/2015. 
XXXVII. 4/12 Sankta Barbara-firande med Kf Norrlandsartillerister på Teknikland, tal, salut (2 skott) och 

julbord samt i Matfors med tal, salut och julbord. 
 
Slutord 
Enligt ovan har föreningen haft 37 olika aktiviteter under året, d.v.s. 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 planeringsmöten kontinuerligt under året. Gällande det historiskt återskapande har det            
karolinska fortsatt under året med Karolinervinter i januari samt åter igen en färd till Narva.               
Beredskapstid blev det också under något tillfälle och gustavianskt i Skillingaryd. 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 2016 till föreningens fromma. 
 
Östersund dag som ovan 
 
 
 
Henric Tungström 
Ordförande Mikael Andersson 

Sekreterare 
 
 
Verksamhetsberättelsen enligt ovan antogs av årsmötet 2015. 
/ MAnd 
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Ekonomisk berättelse för år 2014-2015 (141101-151031) 
 

BALANSRÄKNING 2014-2015 

 

Tillgångar Ingående 1/11 Utgående 31/10 

Handkassa 2,187.00 kr 2,187.00 kr 

Plusgiro 7,254.54 kr 19,744.92 kr 

Fordringar 3,000.00 kr 5,279.16 kr 

Summa 12,441.54 kr 27,211.08 kr 

   

Skulder och eget kapital   

Skulder 0.00 kr 20,747.88 kr 

Eget kapital 18,902.29 kr 12,441.54 kr 

Årets resultat -6,460.75 kr -5,978.34 kr 

Summa 12,441.54 kr 27,211.08 kr 

 
 

RESULTATRÄKNING 2014-2015 
 

Konto Intäkter Kostnader Delresultat 

Evenemang 94,445.28 kr -68,005.62 kr 26,439.66 kr 

Material och tyg 700.00 kr -27,205.00 kr -26,505.00 kr 

Förvaltning 100.00 kr -10,012.00 kr -9,912.00 kr 

Medlemsavgifter 3,640.00 kr 0.00 kr 3,640.00 kr 

Bidrag 359.00 kr 0.00 kr 359.00 kr 

Diversekonton 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 

Summa 99,244.28 kr -105,222.62 kr -5,978.34 kr 

Årets resultat  -5,978.34 kr  

 99,244.28 kr -99,244.28 kr  
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