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Information till Officerskassan I 5:s medlemmar 

Med hänsyn till rådande läge avseende COVID-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp Lillejul och 

medlemsmöte 2020 till ett senare tillfälle.  

Det är glädjande att det nu finns ett förslag till riksdagsbeslut om att inrätta Jämtlands Fältjägarkår 

2022. Vi ser fram emot en tillväxt på sikt, både avseende den militära verksamheten i Östersund och 

inom Officerskassan I 5. 

                   

Officerskassan I 5 program för 2021. 

Styrelsen annonserar härmed nedanstående program för slutet av 2020 och 2021.  

Datumen skall anses som spikade men detaljplanering är inte klar, varför förändringar kan ske.       

Mer information kommer när detaljerna för respektive evenemang är klara. 

UTGÅR!!!  15 december 2020 Jullunch med Fältjägarföreningen UTGÅR!!! 

Tid: 12:00 Plats: Odd Fellows, postgränd 10, Östersund 

  Anmälan senast 2019-11-28 till Karin Fredman på  

  karinirenefredman@hotmail.com eller 063-85015/0731-574001 

  Officerskassan bjuder sina medlemmar på denna lunch. 

2021 

28 Maj Årsmöte/Lillejul 2020 

Plats E.S.O 

31 Juli Yranpub  

Plats Odd Fellows 

25 September Nowodwor 

 Traditionsenlig Nowodworbal tillsammans med Fältjägarbataljonen. 

December Jultallrik 

  Samordnad aktivitet med kamratföreningen. Datum ej fastställt. 

17 alt 18 December Lillejul 

  Traditionsenligt lillejulsfirande på Odd Fellows. 
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DAGS ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN! 
 

Det är nu tid att betala in medlemsavgiften för 2021. 

Medlemsavgiften ligger enligt beslut på senaste årsmötet på 100 kr/år, och 

har så varit sedan 2014. Avgiften betalas enklast in på Officerskassans 

bankgirokonto 5454-1750. Glöm inte att ange avsändare samt för vilket/vilka 

år som inbetalningen avser om ni betalar in för flera år. 

Givet att vår postdistributör lyckats trycka årtal på etiketten kommer det 

framgå till och med vilket år du erlagt medlemsavgift för. Står det 2021 är du 

godkänd. Står det 2018, skall du betala för år 2018-2021 etc.  

Kontakta kassören på e-post svenmattsson@hotmail.com vid eventuella 

frågor eller funderingar kopplat till medlemskap eller medlemsavgifter. 

UPPDATERA din post- och e-postadress genom ett att skicka e-brev till 

offkassan@faltjagarna.se  

 

Med vänlig hälsning 

 
 
 
Sven Mattsson 
Kassör Officerskassan I5 
 
 
 
 

 

 

Medlemsavgifter för medlemskap i Officerskassan I5  

avseende åren _____________________________ . 
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