BESTEMMELSER FOR NORSK
ARTILLERITIDSSKRIFT (BNAT)
§1 - Generelle bestemmelser
Norsk Artilleritidsskrift (NAT) utgis i fellesskap av Artilleriets Offisersforening (AOF) og
Luftvernartilleriets befalsforbund (LVABF), heretter kalt foreningene. Utgivelse og drift
besørges av en redaktør og en forretningsfører under kontroll av en tilsynskomité (TK) på 2
medlemmer, en fra hver forening.
Redaktør og forretningsfører er lønnet og ansettes for 2 år om gangen av et valgkollegium
som består av en representant for foreningene samt TK. I tilfelle stemmelikhet avgjøres saken
ved loddtrekning. Valgkollegiet fastsetter lønnen.
§2
Foreningene velger hver ett medlem av TK for en periode av 2 år slik at et medlem tiltrer
hvert år. Den etter ansiennitet eldste er formann.
§3
NAT utgis med 3-6 hefter pr år, fordelt over året. Tilleggshefter og særtrykk kan utgis med
samtykke fra TK.
§4
NATs innhold bør være originale artikler, referater, oversikter og unntaksvis oversettelser
som behandler emner av faglig interesse for artillerivåpnene. Tidsskriftet kan også anvendes
til meddelelser fra artillerivåpnene og foreningene.
§ 5 - Redaktøren
Redaktøren er overfor foreningene ansvarlig for:
•
•
•
•
•

at tidsskriftet redigeres i en verdig form
at tidskriftet gis et allsidig innhold
at innsendt stoff inntas snarest mulig
trykking og distribusjon
ajourføring av adresselister.

§6
Redaktøren er videre ansvarlig for å:
•
•

bestyre utgivelsen
delta i TKs møter etter innkalling

•
•
•

avlegge årsberetning som forelegges TK hvert år innen 1 mars
innhente TKs syn når han er i tvil om artiklers innhold eller av plasshensyn er i tvil om
disse bør inntas i tidsskriftet
føre journal.

§ 7 - Forretningsføreren
Forretningsføreren er ansvarlig for:
•
•

tidsskriftets økonomi, oppsetting av budsjett, føring av kassabok og ajourhold av
bilagsmappe
å avlegge revidert årsregnskap for TK hvert år, senest 1 mars.

Forretningsføreren gis videre, i forbindelse med drift av tidsskriftet, fullmakt til å disponere
tidsskriftets konti på postgiro og i Forsvarets Personellservice.
Dersom midler disponeres bør inntatte artikler o l honoreres.
§ 8 - Tilsynskomiteen
Tilsynskomiteen avholder møter minst 1 gang årlig, samt forøvrig når redaktøren, eller et
medlem av komiteen forlanger det. Tilsynskomiteen har ansvaret for å:
•
•
•
•
•

føre kontroll med tidsskriftets redaksjon (§5), økonomi og utgivelse (§6)
gi redaksjonelle besteffi1-nelser når redaktøren ber om det
fatte bestemmelser om utgivelse av særtrykk eller tilleggshefter (§3)
gjennomgå og attestere årsregnskapet (§7)
gjennomgå og godkjenne årsberetningen (§6).

§ 9 - Spesielle bestemmelser
TK disponerer midlene i NATs fond. Midlene skal primært brukes til pengepremier i f m
prisoppgaver, erkjentlighetspriser for innsats for NAT og ekstra utgifter ved utgivelse av
særtrykk og tilleggshefter, men kan også nyttes for tidsskriftets generelle drift. Formannen for
TK gis anvisningsmyndighet.
§ 10
Dersom tidsskriftets økonomi tillater det bør det gis prisoppgaver til besvarelse. Oppgaven gis
av TK og besvarelsen bedømmes av denne og redaktøren (bedømmelseskomiteen). Oppgaven
bør være av faglig karakter innen feltet artilleri og av teknisk, taktisk eller
organisasjonsmessig art. I tillegg bør det være adgang til å besvare selvvalgt prisoppgave,
fortrinnsvis innenfor de områder som er nevnt ovenfor, men også andre emner kan velges.
Besvarelsen, som ikke tidligere må være offentliggjort, bør være redaktøren i hende innen 1
desember. Oppgaven skal være forsynt med motto eller tydelig merket. I tillegg fremsendes i
lukket konvolutt kopi av besvarelsen, merket på samme måte og med forfatterens navn og
adresse i egen konvolutt.

Prisbelønningene er NATs medalje eller hederlig omtale. I tillegg kan det utbetales
pengepremie. Prisbelønnede avhandlinger inntas i tidsskriftet med mindre
Bedømmelseskomiteen finner at offentliggjørelse ikke bør skje.
Dersom det ikke er utbetalt pengepremie tilstås vanlig forfatterhonorar. Besvarelser som ikke
godkjennes til belønning inntas ikke i tidsskriftet – navnekonvolutter ødelegges uåpnet av TK
§ 11
NATs medalje kan også utdeles for fortjenestefullt virke for tidsskriftet og/eller foreningene.
TK avgjør, eventuelt etter innstilling fra foreningene.
§ 12
Forandringer i bestemmelsene for NAT må vedtas av begge foreningene.
Disse bestemmelser er utarbeidet av Tilsynskomiteen høsten 1991, godkjent av begge
foreninger og gjøres gjeldende fra dags dato.
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