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Årsredovisning för Jamtlis Gynnare år 2014 
 

Verksamhetsberättelse 
 

Medlemmar  Vid årets slut har föreningen 278 medlemmar.  

 (128 enskilda medlemmar, familjemedlemskap 75 x 2 pers)  
 

   Mandatperiod 

Funktionärer Ordförande  Göte Murén 2014 

 Sekreterare  Inger Jonasson  2014-2015 

 Kassör  Gunilla Nilsson Edler  2014-2015 

 Ledamot  Alf Gunnmo 2014-2015 

 Ledamot John-Bruno Jacobsson 2014-2015 

 Ledamot  Ove Fritsborn 2013-2014

 Ledamot  Wainy Lindström  2013-2014 

 Ledamot  Gunnel Falkerby 2013-2014 

 Jamtlis repr  Lis-Marie Olofsson, Carin Andersson 2014 

 Revisorer  Kenneth Flykt, Gunnar Engström 2014 

 Revisorssuppl Nils Ericsson 2014 

 Valberedning Birger Karlsson, sammankallande  2014 

  Ragna Bergström 2014 

  Henrik Zipsane för Jamtli 2014 

 Resurspersoner  Asta Engström, Ingegerd Byström  

  Ragna Bergström 

 

Styrelsemöten  Under året har styrelsen hållit 12 protokollförda styrelsemöten.  
 

Årsmöte  Årsmöte hölls den 17 mars i Rentzhogsalen. 44 medlemmar deltog.  
 

Medlemsinfo Information till medlemmarna har skett med tre medlemsbrev under året,  

januari, april och september. Dessutom har påminnelser inför 

medlemsmöten och andra arrangemang sänts per mejl. Ungefär hälften 

av medlemmarna har uppgett mejladresser. 
 

Månadsmöten Nio månadsmöten har hållits, sista måndagen i månaderna jan, feb, mars 

 april, maj, aug, sep, okt och nov.  
 

Medlemsavgift Enskild medlem 120 kr. Tillkommande familjemedlem 60 kr.  

Gynnarnas medlemskort innebär gratis entré till 10 andra friluftsmuseer i 

Norden. Detta är en överenskommelse genom Jamtlis samarbete i 

organisationen Nordisk FRI. 
 

Aktivitetskort  104 personer har tillsammans inrapporterat drygt 5200 timmar. 
 

Jämten  Årsboken Jämten kostade 250 kr inkl emballage och porto.  

39 medlemmar köpte den via Gynnarnas försorg.   
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Kolbullar 

2014 var ett händelserikt år inom detta verksamhetsområde. Vi har invigt en ny kolbullebod 

och en ytterligare stekhäll. Det har tillkommit nya stekare. Medelåldern har sänkts rejält då 

det har tillkommit en 19-årig ungdom till detta glada gäng.  

 

Bakstugan  
Likt tidigare år har vi bakat tunnbröd till Hackåsgården, Kafé Slalom och Jamtli kafé. 

Bakstugan har haft öppet många söndagar under våren och hösten. Vi har deltagit i 

Hackåsgårdens tidsresa under en vecka i oktober, och under sportlovet och höstlovet har vi 

bakat tillsammans med barn. Internationellt besök har vi haft av 40 studenter från Linköpings 

universitet. Ett antal kurser i tunnbrödsbakning i samarbete med Vuxenskolan har genomförts.  

 

Mat 

Traditionsenligt har vi serverat kams och semlor i Café Slalom på fettisdagen. Dessutom 

husmanskost ytterligare tre tisdagar i februari-mars, paltbröd, köttsoppa och sillpudding. I 

höstas hade vi glödstekt sill en lunch och i slutet av november var det dags för Gynnarnas 

julmat två kvällar. Myskvällar för olika grupper har arrangerats i bakstugan. Personalmat i 

bakstugans kök för Gynnare som är aktiva vid de större arrangemangen är uppskattad service 

från matgruppen.  

 

SFI-bakning 

Under hela året har Gynnare bakat tunnbröd med SFI-elever. Detta är ett samarbete mellan 

Primrose och Jamtli. Eleverna får både en visning i basutställningarna och ett 3-timmarspass i 

bakstugan. 23 dagar med två grupper varje dag gör 46 grupper under året.  

 

Café Slalom 

Årets första aktivitet var skidtävlingen för barn under Vinterfestivalen den 16 febr. Alla 

deltagande barn blev bjudna på semla, choklad och saft. Under våffeldagen den 25 mars 

serverades våfflor med grädde och sylt. Dessutom var Café Slalom öppet under vårmarknaden 

den 17-18 maj, nationaldagen, söndagarna i oktober och november, Jamtlinatten den 7 

november samt under Julmarknaden den 5-7 dec. Då serverades kaffe, hembakat bröd och 

mjukstutar. Duktiga Gynnare fyllde hela tiden på med hembakat fikabröd, så brödet räckte 

under hela säsongen. 

 

Sömnad och textil 

Tre vadmalsbussaronger och två kjolar till bakstran, nysydda. Tre vadmalsbyxor, omsydda. 

Div. smärre ändringar och lagningar samt inmärkning av gynnarkläder som huvudsakligen 

utförts vid syjuntor i bakstugan. 

 

Värdgruppen 

Denna grupp är ny för i år. Huvuduppgift har varit att iförda banderoller med texten FRÅGA 

MIG, visa Jamtlibesökarna tillrätta under marknads- och högtidsdagar. Efter en lite valhänt 

start har gruppen börjat finna formerna för sitt uppdrag. Vi har hjälpt besökare till rätta och 

till Jamtli fört vidare sådant som av besökarna uppfattats som brister. Men det behövs fler 

Gynnare till den här gruppen. Under julmarknaden kunde vi inte genomföra allt av det som 

Jamtli ville ha hjälp med, på grund av att vi var för få.  

 

Kyrkvärdar har tjänstgjort vid sex tillfällen i Jamtli kyrka.  

 

Lotteri 

Vid julmarknaden såldes det stora lotteriet med fina vinster som till stor del tillverkats av 

medlemmar. Vid vårmarknaden såldes ett mindre lotteri samt sköttes Starke Man på torget.  

 



Jamtlis Gynnare årsredovisning 2014 3 

Aktörer 

Ett tiotal Gynnardamer med egna 1895-kläder har deltagit i änkeprostinnans veckovisa 

syföreningsmöten på Brygghuset samt vid andra tillfällen. Gammelmor har var flitig med 

sömnadsarbete på Lillhärdalsgården. Husmodersmöte och namnsdagskaffé på PA-torpet har 

varit andra begivenheter när medlemmar fått användning för sina historiska kläder.  

 

Historisk måltid 

Jamtli har deltagit i ett projekt tillsammans med ett flertal andra europeiska friluftsmuseer. 

Fokus har legat på bl a volontärer och från Gynnarna har en person deltagit vid studiebesök på 

Beamish. Projektets avslutande träff i juni skedde på Jamtli och då serverade Gynnarna 

middag på Näsgården för hela sällskapet. En härlig buffémåltid var uppdukad i köket och 

gästerna fick smaka på traditionella jämtländska maträtter samt även drycker. I salen stod 

glädjen högt i tak och kvitto på att detta arrangemang uppskattades har kommit till oss 

Gynnare. I Beamish magasin finns en intressant artikel om besöket på Jamtli och Gynnarnas 

insatser.  

 

Ordförande har ordet 

2014 var åter ett bra år för Jamtlis Gynnare. Vi arrangerade, för första gången, en vinter-

festival i februari. Trots dåligt väder blev det lyckosamt. Vi har avsatt pengar till en klock-

stapel vid kyrkan, som planeras att invigas 2016. Vidare har vi avsatt medel till  National-

museum Norr. Det mest glädjande är det stora intresse som medlemmarna visat vid alla 

aktiviteter och vid våra månadsmöten.  

Stort tack till Jamtlis ledning och all personal för det goda samarbetet. Göte Murén 

 

Jamtli har ordet 

Världen förändras hela tiden och Stiftelsen Jamtli och Jamtlis Gynnare måste ständigt anpassa 

sig. För oss båda känns det mycket viktigt att vi anpassar oss tillsammans! Den imponerande 

verksamhet som drivs och utvecklas i Gynnarnas regi ses av många på museer i Sverige och 

utomlands som en spännande förebild.  

Under 2014 fick vi ett kvitto från kollegerna i bland annat Den gamle By i Århus, Szentendre 

utanför Budapest, Beamish utanför Newcastle, Maihaugen i Lillehammer och Bokrijk i 

Flandern att Gynnarna är alldeles speciella. När museikollegerna efter besök här skrev till oss 

handlade det mycket om den fina, lugna och ständigt harmonisträvande atmosfär som känns 

kring Gynnarna. Det är värdefullt att det uppmärksammas och mycket viktigt att vi bär det 

med oss in i framtiden. Med tillsättningen av tjänsten som chef för Jamtlis volontär-

verksamhet är det vårt gemensamma mål att utveckla verksamheten ytterligare, bredda 

aktiviteterna och nå än fler engagerade medmänniskor. Stort tack för alla härliga insatser och 

möten under 2014.  

Bästa hälsningar Henrik Zipsane 

 

Gåvolista; Listan över gåvor till Jamtli tar sin början 1997 med inköp av porslin för 

Näsgårdsmiddagar för 32.000 kronor. Det totala beloppet vid utgången av år 2014 är imponerande  

2.550.830 kr.  

 
 

Historik; När Jamtli, under ledning av Sten Rentzhog, på 1980-talet introducerade levande historia 

och gårdarna befolkades med, först ideella och efterhand avlönade, aktörer så bildades Jamtli Byalag. 

Byalaget fungerade som ett gemensamt forum för aktörerna och museet. Även andra som ville stötta 

verksamheten var välkomna som medlemmar i byalaget.  

1996 var det dags för omorganisation och byalaget ombildades till Jamtlis Gynnare. Föreningen blev 

en öppen, ideell förening med status som hembygdsförening. Föreningens ändamål är:  

- att stödja Jamtlis verksamhet,  

- att medverka i denna, för att levandegöra gångna tiders kultur och historia, samt  

- att föra kunskap i hantverk och slöjd vidare till nya generationer. 
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RESULTATRÄKNINGAR 2013 2014 

Intäkter basverksamhet 
Medlemsavgifter  24 250 28 680 

Medlemsaktiviteter 25 595 15 070 

Övriga intäkter  3 845 1 484 

Sa intäkter 53 690 45 234 
 

Kostnader basverksamhet 

Medlemsavg Heimbygda  4 060 4 120 

Medlemsaktiviteter, utskick 23 583 17 171 

Övriga kostnader, kopiering, porto mm    17 950 11 677 

Sa kostnader 45 593 32 968 
 

Resultat basverksamhet 8 097 12 266 
 

Intäkt bak, kolbullar, café, lotteri  365 797 354 396 

Kostn bak, kolbullar, café, lotteri  92 466 95 015 

Resultat före investeringar   273 331 271 647 
  

Investeringar Jamtli  

Vinterfest - 13 012 

Café Slalom 23 395 29 747 

Diverse till Jamtli, inkl marknadsföring   29 034 3 220 

Bakstugan 5 900 - 

Klockstapel  - 100 000 

Nationalmuseum Norr - 100 500 

Vedklyv 13 908 - 

Kolbullebod - 10 000 

Kommande investering 225 000 20 000 

Sa investeringar 297 237 276 479 

Resultat -15 809 - 4 832 
 

BALANSRÄKNINGAR 2013 2014 

Tillgångar   

Fordringar 4 500 7 000 

Postgiro, bank o kassa  41 604 45 722 

Sa tillgångar 46 604 52 722 
   

Skulder o eget kapital 

Interimsskulder 7 624 25 404
Kyrkkonto, särskilda gåvor 6 830 - 

Ackumulerat överskott  32 150 27 318 

Sa skulder o eget kapital 46 604 52 722 
  

 

Styrelsens underskrifter, den 13 januari 2015 

 

 

 

Göte Murén  Gunilla Nilsson Edler Inger Jonasson  Ove Fritsborn 

ordförande kassör sekreterare ledamot  

 

 

 

Wainy Lindström  Alf Gunnmo Gunnel Falkerby  John-Bruno Jacobsson 

ledamot ledamot ledamot  ledamot 
 

 

Vår revisionsberättelse avseende denna redovisning har lämnats den    /      2015 

 

 

 

Gunnar Engström   Nils Ericsson  


