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STADGAR
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INLEDNING
§ 1. Kamratföreningen Norrlandsartillerister, KfNA, bildades den 6 juni 1936 under överste
P Falks tid som regementschef. Initiativtagare var dåvarande kommunalnämndsordföranden i
Marieby, Olof Lindahl, som tidigare varit anställd vid regementet 1897-1901. Vid
anställningens slut var han 1. konstapel.
Föreningens syfte är att bevara och bevaka A 4 traditioner, främst inom Jämtlands län men
även utanför landskapet, samt att vårda vårt stora museiarv och därvid låna ut och visa vår
materiel och våra lokaler när någon myndighet eller förening så önskar.
Föreningens syfte är vidare att främja en god kamratskap mellan samtliga norrlandsartillerister, d v s före detta anställda samt de som gjort sin värnplikt vid A 4 liksom
nytillkomna medlemmar och därvid aktivt medverka till att A 4 traditioner och historia
bevaras.
Föreningen är fristående från Försvarsmakten och har sitt säte i Östersund. Föreningen äger
och förvaltar kommendanthuset, fäbodstugan och ryttarhärbret i Talldungen, fjällstugan i
anslutning till artilleriets karolinermonument vid Ranglan, samt vårdar regementets grav och
minnesmärken.
Föreningen utger årligen bland annat tidskriften Norrlandsartilleristen, NA, som tilldelas
samtliga medlemmar.
NA fungerar även såsom förlag.
Föreningen har ett eget standar. Duken är gul, med röda fransar, och i denna är placerade två
röda korslagda kanoner samt de tretton stjärnorna ur regementets första heraldiska vapen.
Föreningens emblem är regementets kartuschplåt till uniform m/1872, prydd med
Västerbottens landskapsvapen, symboliserande landsdelen Norrland.
Kamratföreningens förtjänsttecken instiftades vid årsmötet 1942. Det ursprungliga tecknets
utseende ändrades 1960. Det utförs i förgylld brons eller undantagsvis i guld och bärs i
orangegult band med två blå strimmor.
I syfte att föra samman alla norrlandsartillerister i Stockholmsområdet bildades 1938
Stockholmsavdelningen av Kamratföreningen vilken senare har döpts om till Stockholms
Batteri.
Stockholms Batteri har ett eget standar – vit duk med två korslagda kanoner i mörkröd färg
samt i varje hörnfält tre stjärnor i samma färg..
Lokalavdelningar har funnits i Norrbotten -1972 och Göteborg -1997.
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MEDLEMSKAP
§ 2.

Föreningens medlemmar utgörs av hedersledamöter samt ständiga medlemmar.

Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av styrelsen.
Medlemskap kan - med styrelsens medgivande - vinnas av den som är eller har varit anställd
eller värnpliktig vid regementet eller på annat sätt, har eller har haft intresse av regementet
eller kamratföreningen och deras verksamhet.
Önskemål om medlemskap inlämnas till sekreteraren.
Beslut om medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen.
EKONOMI
§ 3.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på styrelsens förslag.

Om inte årsmötet beslutar annat gäller att:
Ny medlem erlägger en engångsavgift på 250 kr som omfattar ständigt medlemskap.
Ständigt familjemedlemskap kan beviljas familj till medlem och omfattar
make/maka (motsv) samt barn upp till 18 år.
För ständigt familjemedlemskap erläggs en engångsavgift som är 100 kr. 1)
Stadgar för Muséifonden enligt bilaga 1.

./1

Stadgar för Tidningsfonden enligt bilaga 2.

./2

1) Tolkning enligt beslut styrelsemöte 1/2012 (12-01-16).
Ständigt familjemedlemskap innebär att make/maka (motsv) samt barn upp till 18 år samtliga
är medlemmar för 100 kr.
När barnen fyllt 18 år erfordras eget medlemskap för 250 kr.
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STYRELSE
§ 4. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och högst
16 och lägst 10 övriga ledamöter.
Ordförande och ledamöter utses vid årsmötet bland medlemmarna. Ordförande väljs på ett år
och ledamöterna väljs på två år, varvid detta sker så att ena hälften av ledamöterna väljs om
(alternativt nyval) vid varje årsmöte. Detta för att erhålla kontinuitet i styrelsen.
Valberedningen lämnar förslag till årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare, kassaförvaltare och verkställande utskott (VU).
VU leds av ordförande som är utsedd av styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när ordförande eller
vice ordförande och minst hälften ledamöterna är närvarande.
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT - VU
§ 5. VU åligger
- att enligt styrelsens anvisningar utarbeta årsplan för föreningens verksamhet
- att ombesörja medlemsarbetet inom föreningen
- att handlägga ärenden rörande uppvaktningar och gåvor
- att biträda ordföranden i frågor rörande utdelandet av förtjänsttecknet
VU sammanträder på kallelse av sin ordförande.
STYRELSENS ARBETSFORM
§ 6.

Styrelsen skall verka för att utveckla föreningen och tillvarata dess intressen.

Styrelsen utarbetar förslag till verksamhetsplan och stat enl § 8.8
Stockholms Batteri utarbetar och fastställer vid årlig mönstring en egen verksamhetsplan med
anslagsäskande, som insänds till KfNA:s styrelse. MHS Ö vänner utarbetar och fastställer vid
årligt möte en egen verksamhetsplan, som insänds till KfNA:s styrelse.
Ordföranden, som är föreningens officielle representant, leder styrelsens och årsmötets
förhandlingar samt övervakar efterlevnaden av här givna stadgar.
I ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden.
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Styrelsen utser, antingen inom sig eller bland föreningens medlemmar, erforderliga
kommittéer och utskott vilka självständigt verkar inom mandatperioden.
Kommittéer och utskott är redovisningsskyldiga mot VU som även ansvarar för erforderlig
samordning.
Vid styrelsens, VU, kommitté- och utskottssammanträden förs protokoll som föredras och
justeras vid nästkommande styrelsesammanträde.
Stockholms Batteri utser sin ledning vid årlig mönstring.
MHS Ö vänner utser sin ledning vid årligt möte.
§ 7.

Föreningens verksamhets- och förvaltningsår är 1/7 - 30/6.

MÖTESVERKSAMHET
§ 8. Ordinarie årsmötet förläggs till tiden i anslutning till regementets årsdag 28/9. Kallelse
till årsmöte utsänds genom notis i tidningen Norrlandsartilleristen samt läggs in på
föreningens hemsida (kfna.se) och sänds ut till de som har e-post senast 14 dagar före mötet
eller genom särskild kallelse.
Representant för Stockholms Batteris ledning kallas till årsmötet.
Vid årsmötet skall bl. a följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av två medlemmar som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. Styrelsens
sekreterare är regelmässigt sekreterare vid årsmötet.
4. Styrelseberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar
7. Fastställande av plan för innevarande verksamhetsår och preliminär plan för kommande
verksamhetsår
8. Fastställande av stat för innevarande verksamhetsår samt årsavgift och preliminär stat för
kommande verksamhetsår.
I staten skall redovisas stöd till Stockholms Batteri.
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9. Val av styrelse enligt § 4, två revisorer, en revisorssuppleant, redaktör för NA och
stugfogdar.
10. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en utses till sammankallande
11. Styrelsepropositioner
12. Motioner från övriga medlemmar enligt § 10
13. Fastställande av tidpunkt för nästkommande årsmöte

§ 9. Medlemsmöte - extra årsmöte - avhålles om styrelsen finner det erforderligt.
Kallelse utsänds till medlemmarna senast 14 dagar i förväg.
Extra årsmöte kan äga rum tidigast två månader efter ordinarie årsmöte.
§ 10. Enskild medlem, som önskar få ärende förelagt till årsmötet, skall minst en månad före
mötet inlämna skriftlig motion till styrelsen. Styrelsen framlägger ärendet för mötet jämte
eget yttrande.

RÖSTNING
§ 11. Rösträtt vid föreningsmöte har varje medlem enligt § 2.
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 12. Beslut fattas med enkel röstövervikt med den inskränkning som framgår av §§ 14 och
15 nedan. Omröstning sker öppet, om inte styrelsen eller mötet beslutar annat. Vid lika
röstetal gäller den mening styrelsens (mötets) ordförande biträder. Vid val företas lottning.
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UTMÄRKELSER
§ 13. Förtjänsttecken utdelas till den som har nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete för
föreningen.
Förtjänsttecken utdelas i regel vid årsmötet.
Utdelande av förtjänsttecken beslutas av föreningens ordförande i samråd med VU. Beslut
fattas i god tid före årsmötet.
Medlem får avlämna förslag till ordföranden senast en månad före årsmötet.
STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
§ 14. Beslut om ändring av dessa stadgar fordrar godkännande med 2/3 majoritet vid två
årsmöten, varav ett ordinarie.
§ 15. Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattats med 2/3
majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§ 16. Föreningens tillgångar skall vid upplösning överlämnas till en förening av ideell art
inom Jämtlands län eller annan förening med knytning till artilleristisk verksamhet. Närmare
bestämmelser beslutas vid föreningens sista möte.
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Bilaga 1
STADGAR FÖR KAMRATFÖRENINGEN NORRLANDSARTILLERISTERS
MUSEIFOND
§ 1.

Fondens ändamål är att genom frivilliga bidrag stödja A 4 muséum med bl a

-inköp av ytterligare museiföremål för komplettering av samlingarna
-anskaffning av inventarier mm
-stöd till underhåll av regementets minnesmärken

§ 2. Fonden utgörs av de medel som inkommit genom donation, insamling eller gåvor från
kamratföreningens medlemmar.
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Bilaga 2
STADGAR FÖR KAMRATFÖRENINGEN NORRLANDSARTILLERISTERS
TIDNINGSFOND
§ 1. Fondens ändamål är att genom frivilliga bidrag samla in medel till utgivande av
tidningen Norrlandsartilleristen.
§ 2. Fonden utgörs av de medel som inkommit genom donation, insamling eller gåvor från
kamratföreningens medlemmar.
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Bilaga 3
RIKTLINJER FÖR STOCKHOLMS BATTERI
§ 1 Inledning
I syfte att föra samman alla norrlandsartillerister i Stockholmsområdet bildades 1938
Stockholmsavdelningen av Kamratföreningen, vilken senare har döpts om till Stockholms
Batteri.
Stockholms batteri är en underavdelning till Kamratföreningen Norrlandsartillerister, KfNA i
Östersund.
KfNA stadgar gäller även för Stockholms Batteri med dessa Riktlinjer som tillägg för den
lokala verksamheten i Stockholmsområdet.
§ 2 Medlemskap
Medlemmar i Stockholms Batteri är medlemmar i KfNA, vilka bor/verkar i
Stockholmsområdet (postnummerområde 10-19, 60-64 och 72-76) samt sådana medlemmar i
KfNA som anmält intresse. KfNA håller fortlöpande Stockholmsbatteriets medlemsregister
aktuellt.
Stockholms Batteri har egna hedersmedlemmar, som utses vid årlig mönstring.
§ 3 Ekonomi
Avgift för ständigt medlemskap alt. årsavgift inbetalas till KfNA kassaförvaltare. Ingen
särskild avgift till Stockholms Batteri.
Stockholms Batteri äskar årligt bidrag från KfNA.
§ 4 Ledning
Stockholms Batteris ledning består av en batterichef, en eldledningsofficer, en batteriadjutant,
en kvartermästare och en batteriofficer. Batteriets ledning utses vid årsmönstringen, som utser
valberedning (3 personer).
Batteriets ledning tillsätter inom sig bl.a. stf batterichef, sekr, kassör och klubbmästare. För
särskilt ändamål kan annan medlem adjungeras till batteriledningen.
§ 5 Mötesverksamhet
Stockholms Batteri har normalt två samkväm – ett på hösten, ett i maj månad (tillika
årsmönstring). Särskild aktivitet, t ex besök, utflykt kan ske på annan tid under året.
Årsmönstringen omfattar i huvudsak samma ärenden som KfNAs årsmöte.
Kallelse till mötena utsänds genom KfNAs försorg på initiativ från Stockholms Batteri.
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Bilaga 4
RIKTLINJER FÖR MHS Ö VÄNNER.
§ 1 Inledning
I syfte att kunna föra samman alla medlemmar som tjänstgjort på Militärhögskolan i
Östersund bildas 2006 en underavdelning av Kamratföreningen, som döps till MHS Ö vänner.
MHS Ö vänner är en underavdelning till Kamratföreningen Norrlandsartillerister, KfNA i
Östersund.
KfNA stadgar gäller även för MHS Ö vänner med dessa Riktlinjer som tillägg för den egna
verksamheten.
§ 2 Medlemskap
Medlemmar i MHS Ö vänner är medlemmar i KfNA, vilka tjänstgjort på Militärhögskolan i
Östersund samt sådana medlemmar i KfNA som anmält intresse. KfNA håller fortlöpande
MHS Ö vänner medlemsregister aktuellt med stöd av MHS Ö vänners ledning.
MHS Ö vänner har egna hedersmedlemmar, som utses vid årligt möte.
§ 3 Ekonomi
Avgift för ständigt medlemskap alt. årsavgift inbetalas till KfNA kassaförvaltare. Särskild
avgift till MHS Ö vänner betalas in med inbetalningskort märkt ” MHS Ö vänner”. Storleken
på den särskilda avgiften beslutas vid MHS Ö vänner årliga möte.
MHS Ö vänner kommer inte att äska årligt bidrag från KfNA.
§ 4 Ledning
MHS Ö vänners ledning består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en
kassör, två ledamöter och två revisorer. MHS Ö vänners ledning utses vid årsmöte, som utser
valberedning (2 personer).
För särskilda ändamål kan annan medlem adjungeras till ledningen.
§ 5 Mötesverksamhet
MHS Ö vänner har normalt tre samkväm/ aktiviteter – ett på hösten (tillika årsmöte), ett i
januari (tillika högtidsdag) och ett i maj månad. Särskild aktivitet, t ex besök, utflykt kan ske
på annan tid under året.
Årsmötet omfattar i huvudsak samma ärenden som KfNA:s årsmöte.
Kallelse till mötena utsänds genom ledningen av MHS Ö vänner.

