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Norringarnas fortsatta och avslutande verksamhet 2020 – 2026.
Bakgrund
En tidigare arbetsgrupp har under 2016 – 2017 kommit fram till att verksamheten ska drivas
i cirka 10 år till. Detta redovisades på och accepterades av årsmötet 2017. Det arbetet ligger
nu till grund för en långtidsplan för resterande verksamhet med ambitionsnivåer fram till
föreslagen nedläggningsdag 2026-12-31.

Arbetsgruppsmöte 2019-09-25
Ett möte har genomförts 2019-09-25 med ”Ag-26” bestående av Jerker W, Bertil H och
Lars J. Sedan har detta behandlats av AU 19-10-31.

Medlemsmöten
Vi hade en övergripande diskussion om verksamheten och vilka arrangemang som vi bör
genomföra över tiden. Vi konstaterade att vi vill bibehålla i princip samma arrangemang som
tidigare. Det nya är att vi föreslår att medlemsarrangemangen flyttas till Stora Kronohuset,
medan styrelse- och AU-möten föreslås fortsatt genomföras på Soldathemmet. Skälen till
flytten av medlemsmötena är dels den trevligare miljön och dels att det kräver mindre arbete
av en åldrande medlemskader. På så sätt ser vi att vi kan sänka ambitionsnivån på
arbetsinsatserna och samtidigt till och med öka behållningen för medlemmarna. Den något
högre kostnaden bör föreningen klara av med den ekonomi som vi har. För att säkerställa
ekonomin måste en ekonomisk långtidsplan tas fram och föreläggas årsmötet.

Årsboken
Årsboken och dess omfattning bedömer vi kan minskas och successivt övergå till en ”Årsskrift” med runt 50 sidor. Detta är helt beroende på tillgången på material. Ett annat
alternativ är att medlemsbreven efterhand kan utökas i sin omfattning. Möjligen kan material
slammas för att kunna samlas i en slutlig Årsbok/-skrift 2026.

Större arrangemang
Som större arrangemang föreslår vi tre Jubileumsmiddagar. En i samband med att föreningen
fyller 85 år 6 juni 2022 samt två vid lämpligt datum runt den 10 december 2021 respektive
2026 då regementet skulle firat sin 210- respektive 215-årsdag. Den senare blir tillika vår
avslutning innan föreningen föreslås läggas ner, dvs 2026-12-31. Förhoppningsvis kan vi
engagera HvMK Kristianstad för ett avslutande Tapto med en kort konsert på Stora torg på
kvällen.

Avveckling av föreningen
I samband med Jubileumsmiddagen i december 2026 bör vi ha det extra årsmöte som krävs
enligt stadgarna för att avsluta föreningen. Här måste vi då ta ställning till vad som ska ske
med våra kvarvarande tillgångar, såväl ekonomiska som materiella. Vad gäller de materiella
tillgångarna kan de i princip deponeras hos ett museum (motsv.), säljas till medlemmarna
eller avvecklas. Gallring bör successivt ske av sådant som uppenbart saknar värde.

Efter 2026
Vi diskuterade även vad som kan ske efter nedläggningen 2026-12-31. Mot bakgrund av att
det är några år till dess lämnar vi inget konkret förslag till beslut i nuläget. Dock kan vi se att
de som är intresserade förslagsvis bildar en arbetsgrupp året innan (dvs under 2025) för att
arbeta med frågan och sedvanliga praktiska sakerna som syfte, stadgar, namn osv.
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Övergripande tidsplan med huvudpunkter:
(OBS: I nuläget inga fastställda datum. Fastställes årligen.)
Datum

Dag

Möte

Föredragshållare

Plats

04 – 04
09 – 13

Lördag
Söndag

Årsmöte
Döbelnsdagen

Stf C P 7

10 – 15
12 – 02
12 – 10

Torsdag
Onsdag
Torsdag

Höstmöte
Julvesper
Julmöte m Luciatåg

Eso

Kronohuset
Fornstugan/Gravplatsen/
Kronohuset
Kronohuset
Nosaby kyrka
Kronohuset

Lördag
Måndag
Torsdag
Onsdag
Lördag

Årsmöte
Döbelnsdagen
Höstmöte
Julvesper
Jubileumsmiddag (210 år)
m Luciatåg

Eso

Lördag
Måndag
Tisdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

Årsmöte
Jubileumsmiddag (85 år)
Döbelnsdagen
Höstmöte
Julvesper
Julmöte m Luciatåg

Eso

Lördag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

Årsmöte
Döbelnsdagen
Höstmöte
Julvesper
Julmöte m Luciatåg

Eso

Lördag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

Årsmöte
Döbelnsdagen
Höstmöte
Julvesper
Julmöte m Luciatåg

Eso

Lördag
Lördag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

Årsmöte
Döbelnsdagen
Höstmöte
Julvesper
Julmöte m Luciatåg

Eso

Lördag
Söndag

Årsmöte
Döbelnsdagen

Eso

2020

2021
03 – 27
09 – 13
10 – 14
12 – 08
12 – 11

Eso

Kronohuset
Gravplatsen/Kronohuset
Kronohuset
Nosaby kyrka
Kronohuset

2022
04 – 09
06 – 06
09 – 13
10 – 13
12 – 07
12 – 08

Eso

Kronohuset
Kronohuset
Gravplatsen/Kronohuset
Kronohuset
Nosaby kyrka
Kronohuset

2023
04 – 15
09 – 13
10 – 12
12 – 06
12 – 14

Eso

Kronohuset
Gravplatsen/Kronohuset
Kronohuset
Nosaby kyrka
Kronohuset

2024
04 – 06
09 – 13
10 – 10
12 – 04
12 – 12

Eso

Kronohuset
Gravplatsen/Kronohuset
Kronohuset
Nosaby kyrka
Kronohuset

2025
04 – 05
09 – 13
10 – 16
12 – 03
12 – 11

Eso

Kronohuset
Gravplatsen/Kronohuset
Kronohuset
Nosaby kyrka
Kronohuset

2026
04 – 11
09 – 13

Kronohuset
Gravplatsen/Kronohuset
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Datum

Dag

Möte

10 – 15
12 – 02
12 – 12

Torsdag
Onsdag
Lördag

12 – 12

Lördag

Höstmöte
Julvesper
Extra årsmöte och ev.
auktion
Jubileums- och
Avslutningsmiddag (215 år)
o Luciatåg
o HvMK

Sida 3 (4)

Föredragshållare
Eso

Plats
Kronohuset
Nosaby kyrka

Kronohuset

Stora torg
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Punkter som behandlats i AG:
1. Vilka arrangemang ska vi ha över tiden?
a. Års- och vårmöte
b. Döbelnsdagen
c. Höstmöte
d. Julvesper (ej ansvariga, men vi deltar med fana)
e. Julmöte
f. Möjlighet att delta i möten med P2 o P7?
2. Plats/-er för arrangemangen?
a. Kronohuset för medlemsmöten
b. Soldathemmet för AU- och styrelsemöten
3. Ambitionen med årsboken/-skriften över tiden?
a. Årsskrift på runt 50 sidor (hänger på tillgången på material)
b. Medlemsbrev x 4 (eventuellt något tjockare om årsskriften tunnas ut)
4. Eventuella större arrangemang?
a. 85-årsmiddag med anledning av föreningens bildande 6 juni 1937
b. 210-års jubileumsmiddag lördag 2021-12-11
c. 215-års jubileumsmiddag lördag 2026-12-12
i. 2026 utökas med HvMK på Stora torg på kvällen med Tapto mm
5. Nedläggningstidpunkt?
a. 2026-12-31?
b. Extra årsmöte i samband med Jubileumsmiddag enligt 4c ovan
c. Vad göra med tillgångarna? (”något som gagnar fortlevnaden av regementets
traditioner i Kristianstad och Ljungbyhed” enligt stadgarna)
i. Pengar o fonder
1. Överlämnas till eventuellt efterföljande förening
2. Överlämnas till annan Kamratförening
3. Överlämnas till annan organisation (för skötsel av deponerad materiel)
ii. Övriga tillgångar
1. Deponeras hos:
a. Armémuseum
b. Länsmuseet
c. Kronohuset
d. Föreningen Gamla Kristianstad
e. Annan organisation
2. Säljas på auktion till medlemmar
3. Slängas
6. Vad kommer sedan?
a. Arbetsgrupp med intresserade kan börja jobba 2025/26 med att ta fram:
i. Syfte
ii. Namn
iii. Stadgar
iv. Medlemskap
v. Ev avgifter

