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Stadgar
§ 1 Ändamål
Gotlands regementes officerskassa i fortsättningen kallad Kassan – har till
ändamål att bevara Gotlands regementes traditioner och att bestrida sådana
uppgifter, som främjar regementets anseende och delägarnas nytta och nöje.

§ 2 Delägare
Delägare i Kassan är de regementsofficerare som 1983-05-31 är uppförda i
Kassans matrikel.
Officerare tillhörande pansartrupperna och med placering vid P 18 kan inväljas som ny delägare. Även andra, som verkar eller verkat för regementet,
kan inväljas.
Inval sker genom styrelsebeslut, men bör vid tveksamma fall hänskjutas till
ordinarie sammanträde.
Är chefen Gotlands regemente delägare skall han – så länge han innehar denna
befattning – erbjudas att vara hedersordförande. Kassan kan, då styrelsen påvisar
särskilda skäl, till hedersledamot kalla den som visat regementet stort intresse.
Hedersledamot, som inte tillika är delägare, har ej rösträtt.
Delägare äger kvarstå i kassan efter avgång från regementet (motsv) dock endast
om stadgade avgifter erläggs.

§ 3 Tillgångar
Kassans tillgångar utgörs av följande fonder och kassor:
a) ”H.M.Enkedrottning Josephines Grundfond”. Halva räntan härå lägges årligen
till kapitalet och återstoden till allmänna kassan. (Bil A);
b) ”Generalmajor D.G Bildts grundfond”. Halva räntan härå lägges årligen till
kapitalet och återstoden till allmänna kassan. (Bil A);
c) ”Allmänna kassan”, som utgöres av det övriga kapitalet, vilket icke får understiga
ett hundra tusen (100.000:- ) kronor;
d) Övrig Kassan tillhörig egendom.
Under Kassans förvaltning står därjämte:

a) ”von Baumgartens donationsfond”. Räntan härå användes enligt beslut den
11 juni 1984. (Bil B och C);
b) ”Kungl Gotlands infanteriregementes officerskårs enskilda pensionskassa”.
Bestämmelser för denna framgår av bilaga. (Bild D).

§ 4 Avgifter
Avgifter till Kassan:
a) inträdesavgift, som erläggs under inträdesåret,
b) årsavgift, som erläggs under årets första kvartal. Avgifternas storlek för
nästkommande kalenderår fastställs vid ordinarie höstsammanträde.

§ 5 Styrelse
Kassans förvaltning ombesörjs av en styrelse bestående av delägare av lägst
majors grad som ordförande, en förvaltare för kassans tillhöriga inventarier,
fyra övriga ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsen äger att till sitt biträde utse en kassaförvaltare, om möjligt delägare
eller f d delägare. Kassaförvaltaren tjänstgör även som sekreterare.

§ 6 Val av styrelse
Styrelsen jämte suppleanter väljes för ett kalenderår. Valet förrättas vid det
ordinarie höstsammanträdet.

§ 7 Revisorer
Två revisorer och två revisorssuppleanter utses vid det ordinarie höstsammanträdet.
En revisor eller suppleant skall årligen nyväljas.

§ 8 Ordinarie sammanträden
Årligen skall styrelsen, om möjligt genom tillkännagivande på regementsorder,
sammankalla Kassans delägare till ordinarie sammanträde en gång under våren
(vårsammanträde) och en gång under hösten (höstsammanträde).
Kallelse till sammanträdet skall utfärdas minst fjorton dagar före den för sammanträdet
utsatta dagen.
Vid vårsammanträdet skall förekomma:

a) val av ordförande att leda förhandlingarna vid sammanträdet;
b) val av två justeringsmän;
c) fastställande av föredragslista;
d) föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året avseende
förvaltning av kassans och fondernas medel och de av kassan ägda inventarierna;
e) föredragning av revisionsberättelse;
f) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren;
g) ärenden, vilka av styrelsen kunna förläggas till avgörande;
h) fastställande av räntesatser för andra kalenderhalvåret;
i) under sammanträdet väckta frågor, vilka är av sådan art, att de genast kan och
bör avgöras.

Vid höstsammanträdet skall förekomma:
a) val av ordförande att leda förhandlingar vid sammanträdet;
b) val av två justeringsmän
c) fastställande av föredragningslista;
d) val av styrelse med suppleanter för nästkommande kalenderår;
e) val av revisorer med suppleanter för nästkommande kalenderår;
f) val av tre ledamöter i valberedning;
g) fastställande av inträdesavgift;
h) fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår;
i) fastställande av räntesatser för nästkommande första kalenderhalvår
j) ärenden, som av styrelsen kan föreläggas för avgörande;
k) under sammanträdet väckta frågor, som är av sådan art att de genast kan och
bör avgöras;
l) fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande kalenderår.

§ 9 Extra sammanträde
Förekomma angelägenheter, vilka styrelsen eller minst fem delägare ej anse kunna
eller böra uppskjutas, må extra sammanträde hållas.
Kallelse till sådant sammanträde utfärdas på samma sätt som till ordinarie sammanträde.

Om så lämpligen kan tillkännages vid kallelsen de ärenden som skola förekomma.

§ 10 Votering
Alla val sker öppet. Om någon delägare så fordrar, skall val ske med slutna sedlar.
För varje fråga, som till behandling förekommit, skall ordföranden, sedan överläggningen förklarats avslutad, framställa proposition, så avfattad, att den må kunna
med ja eller nej besvaras. Besvaras propositionen med övervägande ja eller nej, och
ingen, sedan ordföranden förklarat, huru han uppfattat svaret, begär votering, må
de, vilka blivit överröstade, få sin enskilda mening antecknad i protokollet, men intet
försök göras att uppriva beslutet.
Begäres votering, skall voteringspropositionen genast författas och justeras, samt
omröstning snarast företagas.
Vid såväl val som voteringar tillkommer varje delägare en röst. Närvarande delägare
må ej inneha mer än två fullmakter.
Till undvikande av lika röstetal vid sluten votering, skall varje omröstning i sådana
ämnen, där beslutet av en rösts övervikt beror, innan sedlarna uppräknas, en av dem
avläggas för att i händelse av lika röstetal användas.
Vid öppet val skiljer lotten emellan dem, som erhållit lika röstetal.

§ 12 Inskränkning av rösträtt
I omröstning rörande styrelsens förvaltning och åtgärder få dess ledamöter och
suppleanter ej deltaga.

§ 13 Styrelsen åligganden
Styrelsen skall med omtanke befordra Kassans säkerhet och fördelar, vårda och
ansvara för dess medel, säkerhets- m fl handlingar m m och bevara de inventarier
som är kassans egendom.
Styrelsen bereder förekommande ärenden vid ordinarie och extra sammanträden
och ställer sig i övrigt dessa stadgar till efterrättelse.
Styrelsen beslutar i ärenden rörande uppvaktningar och kondoleanser och om
utgifter för delägarnas nytta och nöje inom ramen för av Kassan vid ordinarie höstsammanträde fastställd inkomst- och utgiftsstat. Styrelsen sammanträder, då

frågor som kräver behandling föreligger. Kallelse till styrelsesammanträden utfärdas
av ordföranden. Vid förfall för denne tjänstgör äldste styrelseledamoten (suppleanten)
som ordförande.
Anmäler styrelseledamot förhinder att närvara vid sammanträde kallas i hans ställe
suppleant. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Alla
frågor avgörs genom öppen votering. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

§ 14 Revisorernas åligganden
Revisorerna åligga:
a) att granska Kassans förvaltning och kassaförvaltarens redogörelse;
b) att inventera kontanta medel, granska låne- och säkerhetshandlingar samt
besiktiga Kassans tillhörigheter.

Styrelsens protokoll, Kassans handlingar samt inventarieförteckningar skola
tillhandahållas revisorerna.
Denna granskning skall äga rum så tidigt under året att revisionsberättelser kunna
finnas tillgängliga för delägarna hos styrelsen minst åtta dagar före ordinarie
vårsammanträde.

§ 15 Kassaförvaltarens åligganden
Kassaförvaltaren åligger:
a) att föra räkenskaperna efter av styrelsen fastställda grunder;
b) att uppbära inkomsterna och ombesörja utgifterna;
c) att vid anfordran till revisorerna överlämna räkenskaperna för närmast föregående
kalenderår (räkenskapsår);
d) att vara styrelsens sekreterare och vid dess och delägarnas sammanträden föra
protokoll;
e) att mottaga till styrelsen ställda låneansökningar;
f) att på begäran upplysa delägare angående dennes egen ställning i Kassan;
g) att i övrigt tillhandagå styrelsen i ärenden som rör Kassans verksamhet.

Kassaförvaltaren erhåller ett av delägarna fastställt arvode.

§ 16 Förvaltarens åligganden
Förvaltaren har ansvaret för Kassan tillhöriga inventarier och för eventuell utlåning
till mässrörelsen av vissa tillhörigheter såsom matsilver, glas, porslin etc. Före
ordinarie vårsammanträde inventerar förvaltaren Kassan tillhöriga inventarier.

§ 17 Utlåning
Kassans medel omhänderhas av styrelsen enligt nedan. Kassans medel skall vara
placerade i bank, statsobligationer, svenska aktiefonder eller vara utlånade med
obligationer, inteckningar eller borgen som säkerhet. Borgen tecknas av minst två
personer, vilka skall vara delägare.
För utlåning till delägare mot borgen gäller att samtliga lån skall amorteras på
högst fem år.
För inteckningslån bestäms amorteringstiden från fall till fall av styrelsen.
Till delägare i Kassan må mot borgen utlånas ett högsta belopp som årligen fastställs
vid ordinarie vårsammanträde
För prövande av borgen gäller: Borgen tecknas en för alla och alla för en. Delägare
i Kassan bör ej godkännas som borgenär för högre belopp än det dubbla högsta
lånebeloppet.
Ansökan om lån lämnas skriftligen på särskild blankett till styrelsen och behandlas
av denna i tur, dock må styrelsen lämna delägare utan löpande lån företräde framför
övriga. I regel skall lån slutbetalas innan nytt lån kan utlämnas.
Lån på andra villkor lämnas endast efter beslut vid sammanträde med Kassans
delägare.

§ 18 Värdehandlingar
Kassans värdehandlingar förvaras i förhyrt bankfack

§ 19 Kassaförvaltaren
Kassaförvaltaren får ej stå i någon ekonomisk förbindelse till kassan, varken
såsom låntagare eller borgensman.

§ 20 Förlust
Drabbas Kassan av förlust till följd av styrelsens försummelse, äro de styrelseledamöter, som ej reserverat sig mot beslutet, en för alla och alla för en skyldig
att ersätta densamma.

§ 21 Stadgeändring
Önskar delägare ändring eller tillägg till dessa stadgar inlämnas därom skriftligt
förslag till styrelsen före januari resp augusti månads utgång. Detta förslag jämte
styrelsens däröver avgivna yttrande, skall tillställas delägarna minst 14 dagar före
vår- resp höstsammanträdet, varefter det föredrages vid nästföljande ordinarie
sammanträde.
Då proposition om bifall eller avslag till det framställda förslaget icke med enhälligt
”ja” eller ”nej” besvarats, verkställes votering, varvid fordras minst 3/5 av de
närvarandes röster för förslagets antagande.

Vid nästkommande ordinarie sammanträde skall därjämte beslut i stadgeändring
bekräftas. Om så icke sker faller förslaget. För att beslut i stadgeändring skall
kunna fattas vid sammanträde skola minst 2/3 av Kassans delägare vara
representerade.

Bilaga A
Protokoll vid Officers-Corpsens sammanträde vid Oskar-Stenen den 8 juni 1861.
§1
Efter förmiddagsexercisens slut på Ladugårdsgärdet i nämnda dag, sammankallade
Herr Militär-Befälhafvaren, General-Majoren och Commendören m m G Bildt
samtlige sina Officerare vid Monumentet och tillkännagaf att Hennes Maj:t EnkeDrottningen uppdragit åt Herr Generalen att till Officers-Corpsen uttala Hennes
Maj:ts synneliga Nådiga välbehag öfver det förnyade bevis på undersåtlig kärlek,
som Hennes Maj:t täcktes finna uti det Monument, hvilket Gotlands innevånare,
med deras Officers-Corps i främsta rummet och på dess inbjudning, upprest att

förvara minnet af det högtidliga tillfälle, då Högsts.Konung Oscar på samma plats,
der Monumentet nu står, tilldelade Gotlands Nationalbeväring dess Fahnor, och att
Hennes Maj:t, såsom ett uttryck af Sin Nådiga välvilja, förärat Officers-Corpsen
en summa af Ett Tusende Riksdaler Riksmynt, att efter dess eget bästa godtfinnande
användas till något gemensamt för Corpsen nyttigt ändamål.

Officers-Corpsen ansåg sig icke bättre kunna vinna detta ändamål och värdigare
befästa minnet af den Höga Gifvarinnans Nådiga frikostighet och Dess dyrbara
första besök på Gotland än genom att, i enlighet med Herr Militär-Befälhafvarens
framställning använda Högstdensammas gåfva för bildande af en Officers-Cassa,
hvilket ock genast enhälligt beslöts, och att den förärade summan, 1 000 Rdr,
skall vara Cassans orubbliga kapital och redovisas under benämning ”Hennes
Maj:ts Enke-Drottningen Josephines Grundfond” till Officers-Cassan vid Gotlands
National-Beväring, äfvensom att denna Cassa tillsvidare ställes under Musik-Cassa
Direktionens förvaltning, efter samma grunder som för Musik-Cassans medelförvaltning
äro gällande.
§2
Officers-Corpsen anhöll hos Herr Generalen det Herr Generalen, åtföljd af BatallionCheferna såsom Corpsens målsmän, täcktes till Hennes Maj:t frambära Corpsens
underdåniga vördnad och djupa tacksamhet hvilket Herr Generalen benäget biföll.
§3
Sedan Officers-Cassan sålunda blifvit grundad, förklarade Corpsens högaktade Chef
Sig vid tillfälle lemna, såsom gåfva till nämnda Cassa Trehundra Riksdaler Riksmynt,
genom hvilken frikostiga gåfva Officers-Corpsen som för egen del förut står till Herr
Generalen i så stora förbindelser, ser Herr Generalens minne i tacksamhet förvaradt
äfven för en aflägsen framtid.
§4
Härefter gjordes inom Officers-Corpsen den öfverenskommelsen, hvilken af Herr
Militär-Befälhafvaren gillades, att äfven hädanefter på Corpsen inträdande kunna
erhålla delaktighet i Officers-Cassan, men emot villkor att, efter tillträdande af Lön
på Beväringen, till Cassan erlägga 50 Rdr Rmt, antingen på en gång eller qvartalier

under första året.
§5
Slutligen iklädde sig Officers-Corpsen förbindelse att med omsorg vinnlägga sig
om Monumentets vårdande och platsens prydlighet och att detta skulle utgöra
föremål för Officers-Corpsens öfverläggning och beslut vid hvarje års befälsmöte.
Visby som ovan

J.P.Bolin
Stabs-Adjutant

Förevisadt och godkändt:

Gust. Meukow A Leuhusen. C Oscar af Klint

Bilaga B
Herr Öfverste-Lieutenanten och Riddaren af Kongl Svärds-orden C. Von
Baumgartens yttersta vilja och förordnande, antecknade på derom gjord
anmodan af undertecknad.

Efter min uppfattning förklarade Herr Öfverste-Löjtnanten och Riddaren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------4:o) Likaledes Ett tusen (1 000) Riksdaler Rmt skulle anslås såsom fond till
Officerarnes vid Gotlands National-Beväring Enkor och barn att årligen till
jul utdelas åt tvänne verkligen behöfvande Enkor eller fattige minderåriga eller
värnlöse barn efter Officerare af bemälde Corps, hvilken utdelning Herr
Öfverste-Löjtnanten önskade få uppdraga åt Chefen för Södra bataljonen jemte
de tvenne äldste Kaptenerne inom Beväringen: hvarjemte den önskan yttrades,
att nämnde lilla capital-belopp skulle få sammanslås med National-Beväringens
redan stiftade s k Officerskassa, för att med denna fond gemensamt förvaltas,

dock mot särskild redovisning. I den händelse att för något år icke skulle finnas
någon så qvalificerad, som nämndt är, eller blott en sådan, så reserverades för det
året hela eller halfva räntebeloppet och lägges till kapitalet.
--------------------------------------------VISBY DEN 6:te DECEMBER 1865

S.J. MATTHIESEN

Att Herr Öfverste-Löjtnanten och Riddaren C. Von Baumgarten vid sundt och
fullt förstånd samt af fri vilja i vår samtidiga närvaro uttryckligen erkänt, det
hans mening blifvit uti förestående, för honom uppläste anteckningar riktigt
fattad; äfvensom att desamma utgöra hans yttersta vilja och förordnande; det
kunna vi, såsom anmodade och på en gång närvarande vittnen, sanningsenligt
intyga.

Visby den 12:te December 1865

A.von Post A. Von Seth
(Sigill) (Sigill)

Bilaga C
Protokoll, hållet vid Officerskårens ordinarie sammanträde i Stabsexpeditionen
den 11 juni 1884.

Närvarande: Officerskårens samtliga medlemmar;
§7
Likaledes upplästes och föredrogs en af Major Carlstedt inlemnad motion:
Att för en gång af Officerskassans tillgångar ett belopp af 1 000 kronor öfverflyttas
till von Baumgartens donationsfond. Verkställighet häraf skulle ega rum från och

med innevarande års början;
Att 5 % af denna fond, som således skulle utgöra 2 000 kronor, utdels på så sätt
som föreskrifves för von Baumgartens donationsfond första gången i slutet af 1884;
Att 1 % af räntan å fonden årligen lägges till kapitalet;
Att officerskassans inkomster årligen från och med 1884 överförs till donationsfonden
ett belopp av Ett hundra kronor;
Att sedemera årligen utdelas i flera och färre delar efter bepröfvade ett belopp af 5 %
å 2 000 kronor intill dess fonden uppgått till 3 000 kronor, då 5 % å 3 000 kronor
årligen utdelas, hvarmed fortfares till dess fonden uppgått till 4 000 kronor o s v,
hvilket förslag enhälligt gillades.
---------------------------------------------------------Visby som ofvan

In fidem
OSC. ERICSSON

JUSTERAS:

Fr. Cronstedt, Axel Reinh. Kruuse
Major Kapten

Bilaga D
Den 22 dec 1915 beslöto officerskassans medlemmar med 11 röster mot 7 att
bilda Officerskårens vid Kungl Gotlands infanteriregemente pensionskassa, vilket
namn i stadgan av år 1937 ändrats till Officerskåtens vid Kungl Gotlands infanteri-

regemente Enskilda Pensionskassa.

År 1946 trädde Enskilda Pensionskassan i likvidation och anhöll, att förvaltningen
av densamma skulle övertagas av officerskassan.

Den 19 febr 1947 beslöto officerskassans medlemmar enhälligt att övertaga Enskilda
Pensionskassans tillgångar – Summa kronor 64.823:64 – och åtogo sig vidare efter
hörande av juridisk expert (utsedd av Kungl Pensionsstyrelsen) och efter försäkringsteknisk utredning att till Enskilda Pensionskassans medlemmar utbetala årlig pension
enligt nedanstående bestämmelser:

Egenpension till en medlem med kronor 275:Ömsesidig pension till övriga (17) med kronor 206:-

Pensionerna utbetalas en gång årligen i december. Enskilda Pensionskassans medel
redovisas särskilt.

