
Inbjudan till Officerskassan I 5:s Lillejul 2020 och 2021 
 

Medlemmar i Offkassan inbjuds till Lillejul LÖRDAGEN 18/12 2021. 

 

Plats: Lillejul genomförs i Odd Fellows lokaler, Postgränd 10 Östersund. 

 

Anmälan till LILLEJUL sker genom insättning av 300 SEK på BG 5454-1750.  

OBS!!! I samband med betalning måste det framgå VEM som betalat.  

Anmälningsavgiften går oavkortat till maten. Dryckespaket (en öl och två snaps) köpes på 

plats för 150 SEK. OBS, givetvis är baren öppen som vanligt för kompletteringar. 

 

**** OSA senast 211210 genom betalning enligt ovan ****. 

Styrelsen emottager tacksamt skvaller i form av inlägg på facebook, filmer, kupletter och 

improviserade sketcher under kvällen. 

Agenda 

18:00 Baren öppnas 

18:30 Medlemsmöte 

19:30 Julbord MT 

21:30 Kaffe och samkväm 

 

Resa: Medlemmars resor och boende subventioneras med upp till 500 kr under förutsättning 

att man är boende utanför Jämtlands län och kan redovisa kvitto för utlägg till kassören.  

 

Välkomna Fältjägare 

Styrelsen Officerskassan I 5 

  



KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 
Medlemmar i Officerskassan I 5 kallas härmed till medlemsmöte lördagen den 18/12 2021 

klockan 18:30 på Odd Fellows lokaler i Östersund. 

 

Ärenden som medlem önskar behandlat vid medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 

2021-12-06. Dessa skickas per e-post till offkassan@faltjagarna.se eller per papperspost till: 

Offkassan, Box 54, 831 21 Östersund 

 

Preliminär DAGORDNING 

 

§1 Mötets öppnande 

§2 Fastställande av dagordning 

§3 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 

§4 Val av två medlemmar att jämte ordförande justera protokollet 

§5 Kontroll av beslutsmässighet 

§6 Föredragning av protokoll från senaste medlemsmöte (årsmötet) 

§7 Val av valberedning (två medlemmar) 

§8 Behandling av till styrelsen inkomna motioner 

§9 Behandling av övriga ärenden: 

- Styrelsens redovisning av ekonomi. 

- Styrelsens redovisning av placering av ekonomiska medel 

- Utse arbetsgrupp om 3-5 personer för medlemsaktivitet 2022 

§10 Mötet avslutas 

 

Varje mötesdeltagare får via fullmakt utöva rösträtt för max tre (3) andra medlemmar. För att 

fullmakten skall vara giltig skall den vara utställd på en namngiven person som deltager vid 

mötet. Kontakta den du avser ställa ut fullmakten på för att säkerställa deltagandet. 

 

FULLMAKT 

 

Fullmakt för ____________________________________ att föra min talan och utöva min  

rösträtt vid Officerskassan I 5:s medlemsmöte den 18/12 2021. 

 

 

 

____________________ __________________________ _____________________ 

Ort och datum Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Fullmakten skall medföras till mötet och visas upp vid fastställande av röstlängd samt kontroll 

av mötets beslutsmässighet. 

  



Information till Officerskassan I 5:s medlemmar 
Äntligen har restriktionerna i samband med pandemin lättat något och vi kan återigen samlas 

och umgås, om än med fortsatt återhållsamhet i de fysiska kontakterna. Vi har därför beslutat 

att arrangera Lillejul för både åren 2020 och 2021 den 18 december. 

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

även om det blev ett utbildningsdetachement istället för ett regemente. Det viktiga är att det 

finns möjligheter till tillväxt, både avseende militär verksamhet i Östersund och för 

Officerskassan I 5. 

Vid Lillejul vill styrelsen skapa en arbetsgrupp som tar fram några alternativ till 

medlemsaktivitet att genomföras under sensommaren/hösten 2022. Vem vill du se i denna 

aktivitetsgrupp? 

                            
Officerskassan I 5 program för 2021-2022. 

Styrelsen annonserar härmed nedanstående program för slutet av 2021 och 2022.  

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

komma. Mer information kommer när detaljerna för respektive evenemang är klara. 

 

7 December 2021 Jultallrik med Fältjägarföreningen 

Plats: Odd Fellow, Tid 12:00. Anmälan till: ake.hjelm@telia.com 

Ange att du är medlem i officerskassan I 5 vid din anmälan. 

 

18 December 2021Lillejul 

Plats Odd Fellow 

 

1 April 2022 Årsmöte vhtåret 2021 

Plats Odd Fellow 

 

30 Juli 2022 Yranpub  

Plats Odd Fellow 

 

Sensommar/höst Medlemsaktivitet 

 Någon form av medlemsaktivitet. Datum ej fastställt. Arbetsgrupp 

utses vid Lillejul/medlemsmöte 

 

24 September Nowodwor 

 Traditionsenlig Nowodworbal tillsammans med 

Fältjägarbataljonen. 

 

December Jultallrik 

  Samordnad aktivitet med kamratföreningen. Datum ej fastställt. 

 

17 December  Lillejul 

  Traditionsenligt lillejulsfirande på Odd Fellow 

 

  

mailto:ake.hjelm@telia.com


 

DAGS ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN! 
 

Det är nu tid att betala in medlemsavgiften för 2022. 

 

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. 

 

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

eller funderingar kopplat till medlemskap eller medlemsavgifter. 

 

UPPDATERA post och e-postadress genom ett mail till 

offkassan@faltjagarna.se 

 

Med vänlig hälsning 

 
 
 
Sven Mattsson 
Kassör Officerskassan I5 
 
 
 
 
 

 

 

Medlemsavgifter för medlemskap i Officerskassan I5  

avseende åren _____________________________ . 
 

 

 

 

 

 

OBS!!!!!! Glöm ej avsändare!!!!!! Officerskassan I5 
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