
Protokoll fört vid årsmöte med Jamtlis Gynnare 23 mars 2015. 
Lokal: Rentzhogsalen, Jamtli  
Tid: 13.00 – 14.30 
Närvarande: 69 medlemmar 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Göte Murén hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Nils Ericsson.  
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Gunilla Nilsson Edler.  
 
§ 4 Val av 2 justerare 
 Till justerare valdes Per Söderberg och Wainy Lindström.   
 
§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 Årsmötet fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst.  
 
§ 6 Styrelsens årsredovisning för 2014 bestående av:  
 verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 
 Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelse för Jamtlis Gynnare 2014.  
 Kassören Gunilla Nilsson Edler föredrog resultat- och balansräkning för 2014. 
 Styrelsens årsredovisning godkändes i sin helhet och lades till handlingarna. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse 
 Revisorernas berättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 Mötet fastställde resultat- och balansräkning för 2014.  
 
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10 Val av ordförande för 2015 
 Omval av Göte Murén som föreningens ordförande för ett år.  
 
§ 11 Val av styrelseledamöter på två år 
 Omval av Ove Fritsborn, Gunnel Falkerby och Wainy Lindström.   
 
§ 12 Jamtlis representant i styrelsen (ej val, endast information om namn) 
 Lowissa Frånberg. 
 
§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år 
 Till revisorer nyvaldes Dan Olsson och Helene Bernhardsson-Pernelind  
 och till revisorssuppleant omvaldes Nils Ericsson. 
 
§ 14 Val av valberedning på ett år  
 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Birger Karlsson (sammankallande), 
 Ragna Bergström och Henrik Zipsane för Jamtli.  
 
§ 15 Styrelsens verksamhetsplanering samt andra styrelseförslag 
 Information om styrelsens verksamhetsplanering ges löpande i de utskick som går ut till 
 medlemmarna, samt vid månadsmöten och per mejl.  
 
§ 16 Medlemsavgift för 2016 
 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för år 2016,  
 dvs 120 kronor för enskild medlem samt 60 kronor för familjemedlem.  
 Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 



 
§ 17 Ärenden som medlem senast en vecka före mötet skriftligen hos styrelsen föreslagit till 
 behandling 
 Inga ärenden har inkommit.  
 
§ 18 Övriga frågor (som ej leder till beslut)  
 Henrik Zipsane tackar för Gynnarnas verksamhet under det gångna året och informerar om arbetet 
 med etablering av Nationalmuseum Norr. Arkitekttävling är utlyst och resultat kommer att 
 tillkännages den 1 april. Han berättar även om besöket på Jamtli från flera friluftsmuseer i andra 
 länder som genomfördes i juni förra året. Deltagarna var mycket imponerade över Gynnarnas  
 insatser och berömde särskilt den middag som serverades på Näsgården.  
 Lowissa Frånberg som är volontärsamordnare på Jamtli från årsskiftet har kommit in i sina  
 uppgifter mycket snabbt, men hon kommer under en period att arbeta halvtid vid Teknikland och är 
 tillbaka till volontärsektorn med full kraft från augusti-september igen. Lowissa informerar om 
 kommande aktiviteter som ex visning av Textilrekvisitan, Jamtli-journalen mm.  
 Göte Murén vill poängtera portalparagrafen för Gynnarna, att bidra till att spegla historien och att  
 föra kunskap om äldre hantverk vidare till yngre generationer.   
 Wainy Lindström berättar om tankarna kring en medlemsutflykt med buss.   
 
§ 19 Avslutning  
 Mötesordförande tackar för ett intressant årsmöte och återlämnar klubban till Göte Murén som  
 tackar för förtroendet att leda föreningen ett år till. Därmed förklaras årsmötet avslutat.   
 
Vid protokollet 
 
 
 
Gunilla Nilsson Edler    Nils Ericsson 
Mötessekreterare   Mötesordförande 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Per Söderberg    Wainy Lindström 
 
 
Därefter serverades kaffe och stut med rökt fisk – för vilket vi tackar Wainy Lindström  
och Britt-Marie Unnefors.  
 
 


