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§1. Navn 
Buekorpsets navn er Mathismarkens Bataljon 

§2. Formål 
Mathismarkens Bataljon sitt formål er å øve opp guttene i bataljonseksersis og disiplin. Vi skal skape  

et godt miljø, hvor kameratskap, samhold og det å ta vare på hverandre er grunnstenen for utvikling  

av både Bataljonen og hver enkel gutt. 

§3. Farger 
Mathismarkens Bataljon sine hovedfarger er rødt og blått. Dette gjenspeiles i båndene på luene.  

Båndene i buksene skal være rød, hvit og blå. Se ellers eget uniformsreglement for hvordan 

uniformen skal se ut 

§4. Stiftelsesdag og feiringer 
Mathismarkens Bataljon er stiftet 15. juni 1887. Stiftelsesdagene og jubileer skal fortrinnsvis  

avholdes på denne datoen hvert år. Hvis dette ikke passer legges feiringen til nærmeste helg. 

§5. Aldersgrenser 
Man bør helst være fylt eller fylle 6 år den sesongen man begynner i Mathismarkens Bataljon. Øvre 

aldersgrense er satt til 23 år. 

§6. Valg av Sjef 
Sjefens oppgaver reguleres av vedtektenes §8. 

1. Valg av Sjef skal finne sted før årsskiftet. Fortrinnsvis etter skolens sommerferie. 

2. Ny Sjef velges av det Rådet som var i siste sesong. 

3. For at valget skal være gyldig, må 2/3 av inneværende Råds medlemmer være til stede. 

4. Ny Sjef velges med simpelt flertall av de stemmeberettigede. 

5. Inneværende sesongs Sjef leder valget. 

6. Er det ønskelig fra Rådets side kan en representant fra styret i Eldre Mathismarksgutters 

Forening være til stede under valget. 

§7. Valg av Offiserer 
Offiserenes oppgaver reguleres av vedtektenes §9. 

1. Valg av offiserer skal skje like etter at ny Sjef er valgt. 

2. Forrige sesongs Råd kaller inn til valg og nyvalgt Sjef leder møtet. 

3. Alle sittende rådsmedlemmer i Mathismarkens Bataljon og som har betalt kontingent 

inneværende sesong har stemmerett. 

4. Alle valg foregår med simpelt flertall og håndsopprekking. Hvis der er to eller flere 

kandidater, så skal valget foregå skriftlig. Ved stemmelikhet har Sjefen dobbeltstemme. 

5. Alle kandidater skal kunngjøres og kandidatene bør velges etter prinsippet om naturlig 

opprykk. 

6. Hvis Rådet mener at en kandidat er uskikket til å inneha det vervet han stiller opp til, kan 

Rådet bestemme dette med ¾ dels flertall. Dette skal være til Bataljonens beste og ikke gå på 

personens navn eller synsing. Kun sakligheter. 
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7. Offiserene skal velges i følgende rekkefølge: 1. kompanisjef, Fanebærer, 2. kompanisjef, 2. 

løytnant, 4. løytnant, 1. faneoffiser, 2. faneoffiser (evt. flere faneoffiserer i rekkefølge), 

Tamburmajor og Hellebardsjef. Sjefen velger selv sin Adjutant. 

§8. Sjefens plikter og oppgaver 
1. Sjefen er korpsets øverste leder og har det øverste ansvaret for Mathismarkens Bataljon sine 

effekter, eiendom, økonomi og handlinger. Uten unntak. 

2. Nyvalgt Sjef forplikter seg til å levere vandelsattest til Eldre Mathismarksgutters Forening. 

Denne skal vise om der foreligger eventuelle dommer som kan skade Bataljonens omdømme 

og gi foreldre trygghet om at de leverer fra seg sin gutt til trygge og gode omgivelser, samt at 

gutten blir tatt vare på av en ansvarlig person uten noen dommer mot seg som skulle tilsi det 

motsatte. 

3. Sjefen skal sette opp en terminliste for sesongen han er valgt til og få denne ut i god tid før 

sesongen starter. Denne publiseres på Bataljonens nettside og Facebook side. Ved 

sesongoppstart skal den også leveres ut på et ark til hver gutt. Sjefen, sammen med Rådet, 

har også en plikt til å drive andre aktiviteter utenom sesongen. 

4. Sjefen skal påse at offiserene gjør de oppgavene de er pålagt å utføre i henhold til 

vedtektene. I særlige tilfeller kan Sjefen frata en offiser sitt verv hvis oppgavene ikke blir 

utført, enten over en kort eller lengre periode, og sette inn en ny person i vedkommendes 

fravær. 

5. Sjefen har all makt på eksersisdager, utmarsjer, idrettsdager og landturer. Sjefen kan bortvise 

gutter som ikke innretter seg etter gitte instruksjoner. Sjefen skal også påse at offiserene 

stiller opp på disse dagene og at de har korrekt uniform og stil. 

6. Sjefens avgjørelser kan ankes inn for Rådet i plenum. Sjefens avgjørelser kan gjøres om med 

2/3 flertall og må begrunnes. 

§9. Offiserenes plikter og oppgaver 
1. Offiserene har følgende rang, etter Sjefen: 1. kompanisjef, Fanebærer, 2. kompanisjef, 2. 

løytnant, 4. løytnant, 1. faneoffiser, 2. faneoffiser, 3. faneoffiser (evt. andre faneoffiserer i 

rekkefølge), Tamburmajor, Hellebardsjef og Adjutant. 

2. Offiserene er forpliktet til å stille stelt og i riktig uniform etter uniformsvedtektene. 

Offiserene har en plikt til å gå foran med et godt eksempel. 

3. Mathismarkens Bataljon har også ½ - offiserer i form av 1. slager og bestesoldat i 1. og 2. 

kompani. 

4. Sideoffiserene (1. kompanisjef, 2. kompanisjef, 2. løytnant, 4. løytnant) skal føre logg over 

oppmøte på sine soldater. De skal også se til at soldatenes uniformer er etter 

uniformsvedtektene. Hvis disse ikke følges må de gi beskjed til foreldre/foresatte slik at de 

kan rette på det. Sideoffiserene forplikter også å påse at der opprettholdes disiplin i rekkene 

under all form for eksersis 

5. Fanebærer har plikt til å se til at Bataljonens fane, flagg og nummerflagg er i beste orden. Er 

noen av disse på noen måte i ustand skal dette gis beskjed til Sjefen, som videreformidler 

dette til rette personer for reparasjon og oppussing. Dette er ekstra viktig før store dager 

som Utmarsj, 17. mai, Landtur og andre store dager. 

6. Tamburmajoren har plikt til å se til at Bataljonens trommer, trommestikker og tamburstav er 

i beste orden. Er noen av disse på noen måte i ustand skal dette gis beskjed til Sjefen, som 

videreformidler dette til rette personer for reparasjon og oppussing. Dette er ekstra viktig før 



5 

 

store dager som Utmarsj, 17. mai, Landtur og andre store dager. Tamburmajoren skal føre 

logg over oppmøte på sine slagere. 

7. Hellebardsjefen har plikt til å se til at Bataljonens hellebarder og økser er i beste orden. Er 

noen av disse på noen måte i ustand skal dette gis beskjed til Sjefen, som videreformidler 

dette til rette personer for reparasjon og oppussing. Dette er ekstra viktig før store dager 

som Utmarsj, 17. mai, Landtur og andre store dager.  Hellebardsjefen skal føre logg over 

oppmøte på sine hellebardbærere. 

§10. Rådet 
1. Rådet er Bataljonens øverste styrende organ og består av Sjef, 1. kompanisjef, Fanebærer, 2. 

kompanisjef, 2. løytnant, 4. løytnant, 1. faneoffiser, 2. faneoffiser, 3. faneoffiser, (evt. andre 

faneoffiserer), Tamburmajor, Hellebardsjef og Adjutant. Samtlige medlemmer av Rådet har 

taushetsplikt. 

2. Sjefen leder Rådet og styrer møtene. I hans fravær går ledelsen etter gitt rang. 

3. Vedtak fattet av Rådet kan kun omgjøres av Rådet selv. Rådet er beslutningsdyktig når minst 

7 av offiserene er til stede. Ved stemmelikhet har Sjefen dobbeltstemme. 

4. På første Rådsmøte etter valget skal Rådet velge funksjoner i Rådet som sekretær, kasserer, 

materialforvalter og medarbeidere til Mathismarksbladet. Rådet velger også de tre halv-

offiserene som skal velges. Rådet skal også fastsette kontingentsatsen på dette møtet dog i 

en sånn grad at soldater betaler minst mulig og innenfor rimelighetens grenser. 

5. Mathismarkens Bataljons regnskap skal revideres av Eldre Mathismarksgutters Forening og 

skal legges frem for Rådet for godkjenning ved siste Rådsmøte. 

6. Alle Rådsmøter skal protokollføres og Rådet bestemmer selv hvem de vil kalle inn av 

utenforstående for rådslaging. 

§11. Eldre Mathismarksgutters Forening 
Eldre Mathismarksgutters Forening (EMF) er Mathismarkens Bataljons gamlekarforening og har som 

formål å samle alle som har vært aktive og andre til å samles for det beste for Bataljonen.  EMF er 

Bataljonens historiske forvalter og skal ta vare på og vedlikeholde gamle effekter og faner. 

1. EMF skal i utgangspunktet ikke blande seg inn i Mathismarkens Bataljons daglige drift. 

2. Dersom sittende Sjef/Råd gjør seg skyldige i grovt mislighold av sine plikter og/eller grove 
brudd på Bataljonens statutter og/eller sittende Sjef/Råds handlinger på annet vis er av en 
slik art at Mathismarkens Bataljons videre drift er truet, har Styret i EMF myndighet til å 
kaste sittende Sjef og/eller Råd, helt eller delvis. 

3. For at Styret i EMF skal kunne gripe inn i Rådets virksomhet må grovt mislighold av Rådets 
plikter og/eller grovt brudd på Bataljonens statutter og/eller handlinger som på annet vis 
truer Mathismarkens Bataljons videre drift dokumenteres, og evt. tiltak vedtas på 
Ekstraordinær Generalforsamling med 2/3 (to tredjedels) flertall. 

§12. Eksersis 
1. Mathismarkens Bataljon er et søndagskorps og skal eksersere hver søndag det lar seg gjøre 

fra sesongens begynnelse til slutt. Unntaket er skoleferier og offentlige helligdager. 

Eksersisen skal starte senest kl.1800. Alle skal stille i full uniform på eksersisdagene.  

2. Offiserer, trommeslagere og hellebardbærer skal være klar til marsjering senest 15 minutter 

før eksersisen begynner. 

3. Hvis det er dårlig vær på eksersisdagen kan annet yttertøy brukes, dog av en slik karakter at 

det ikke skjemmer øvrig uniform. 
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4. Der skal også være en treningsdag i uken, fortrinnsvis onsdag, men Rådet kan vedta at denne 

skal være andre ukedager av praktiske årsaker.  

§13. Utmarsj/Idrettsdag 
Bataljonen skal avholde minst en Utmarsj/Idrettsdag per sesong. Rådet bestemmer, ut ifra den 

helhetlige sesongplanen for når denne avvikles. Denne dagen kan også gjennomføres sammen med 

alliansekorps. 

§14. Landtur 
Bataljonen skal avholde minst en Landtur per sesong. Denne skal vare en helg og skal legges så nært 

som mulig opp til Stiftelsesdagen det lar seg gjøre.  

1. Rådet skal legge opp til aktiviteter for guttene hele helgen og har ansvar for å gjennomføre 

disse. Rådet skal også planlegge og gjennomføre alle aktiviteter rundt turen som transport, 

overnatting, mat, sosiale aktiviteter osv.  

2. Rådet kan be Eldre Mathismarksgutters Forening og foreldre om hjelp til gjennomføring.  

3. All bruk av rusmidler og brudd på norske lover er strengt forbudt på slike turer da en 

representerer Bataljonen 24/7. Brudd på dette medfører øyeblikkelig hjemreise på egen 

regning. 

§15. Hederstegn, medaljer og Orden i sølv 
1. Hederstegn (fille) deles ut til nybegynnere og de som har gått i 2 sesonger i Bataljonen. Disse 

skal deles ut på stiftelsesdagen. 

2. Årsmedaljer deles ut hvert 3., 6., 9., 12. og 15. sesong en gutt har gått sammenhengende i 

bataljonen. Disse skal deles ut på stiftelsesdagen. 

3. Offisersmedaljen deles ut én gang og oppnås når en offiser har gått to sammenhengende 

sesonger som offiser. Disse skal deles ut på stiftelsesdagen. 

4. Sjefsmedaljen deles ut av Rådet til den som har vært Sjef i inneværende sesong. En Sjef kan 

derimot ikke få denne utdelt to eller flere ganger hvis vedkommende er Sjef i flere sesonger. 

Medaljen skal deles ut av 1. kompanisjef på stiftelsesdagen. 

5. Mathismarksordenen i sølv deles ut en person blant aktive, Gamlekarer eller andre som 

Rådet har bestemt skal få den for eksepsjonell innsats for Bataljonen over flere år eller andre 

gode grunner. 

§16. Bataljonens eiendeler 
1. Bataljonens materialforvalter har ansvaret for alle eiendeler som tilhører korpset. 

2. Der SKAL føres logg over alle uniformer og effekter som deles ut. Rådet har ansvar for at 

disse kommer inn igjen etter bruk. Helst på siste eksersisdag for sesongen. 

3. Bataljonens effekter kan ikke lånes ut uten Rådets godkjenning og at mottaker kvitterer for 

uttaket og innleveringen. Det skal sjekkes at tilstanden på disse er i samme stand som ved 

utlevering. Er der skade på effekter skal dette betales av lånetaker. 

§17. Bekransninger 
I forbindelse med runde jubileer (hvert 5. og 10. år) skal Bataljonens første Sjefs grav bekranses. I 

tillegg skal der settes blomster på plakettene på Planen på store dager og jubileer. 
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§18. Røyking og alkohol 
Det er strengt forbudt å røyke og nyte alkohol iført uniform. Sjefen kan gi unntak for dette i 

forbindelse med festligheter Bataljonen deltar i. 

§19. Sanksjoner hvis Bataljonens lover brytes 
1. Alvorlige brudd på Bataljonens lover, i den hensikt å motarbeide korpsets virke, medfører 

øyeblikkelig bortvisning fra Bataljonen. Uansett rang. 

2. Sjefen kan vise bort eller irettesette personer som utøver mindre forseelser. 

3. Alvorlige forseelser kan medføre at en mister hederstegn eller blir ekskludert fra Bataljonen. 

Gjelder dette en offiser, skal saken behandles av Rådet og avgjøres med ¾ dels flertall. 

4. Offiserer som ikke møter opp uten gyldig grunn skal ha en reaksjon for å ikke møte opp. 

Hvilken reaksjon dette blir, skal fastsettes av Rådet på første Rådsmøte. 

5. Dersom en aktiv har et gjentatt fravær uten gyldig grunn, skal den aktive miste ett års 

ansiennitet fra antall sesonger han har gått i Bataljonen. Antall dager for å miste ett års 

ansiennitet settes av Rådet ved starten av sesongen, men Rådet kan også godkjenne 

sesongen til den aktive ved avstemming og enkelt flertall i Rådet før sesongslutt. 

§20. Endring av Mathismarkens Bataljons vedtekter 
1. Forslag av endringer og nye paragrafer kan kun fremsettes av Rådets medlemmer. Av 

historiske grunner så kan Eldre Mathismarksgutters Forening være rådgivere i slike spørsmål. 

2. Forslag til endringer og nye paragrafer skal være skriftlig og leveres til Rådets medlemmer 

minimum 14 dager før dette skal vedtas. 

3. Vedtatte endringer eller nye paragrafer krever ¾ dels flertall i Rådet. Disse SKAL føres inn i ny 

vedtektsprotokoll og være datert og signert av forslagsstiller og Sjef. I Sjefens fravær kan 

protokollen signeres av 1. kompanisjef. 

4. Endringer skal meddeles de aktive skriftlig med en gang endringen er vedtatt. 

 

 


