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Årsredovisning för Jamtlis Gynnare år 2017 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Medlemmar  Vid årets slut har föreningen 296 medlemmar, fördelat på 188 kvinnor 
 och 108 män. (140 enskilda medlemmar, 78 familjemedlemskap x 2 pers)  
 

   Mandatperiod 
Funktionärer Ordförande  Göte Murén 2017 
 Vice ordför  Alf Gunnmo 2016-2017 
 Sekreterare  Inger Jonasson  2016-2017 
 Kassör  Gunilla Nilsson Edler  2016-2017 
 Ledamot  Ove Fritsborn 2017-2018
 Ledamot  Wainy Lindström  2017-2018 
 Ledamot  Gunnel Falkerby 2017-2018 
 Ledamot Lillemor Tohmo 2017-2018 
 Ledamot Agneta Johansson, fyllnadsval 1 år 2017 
 Jamtlis repr  Lowissa Frånberg 2017 
 Revisorer  Helene Bernhardsson 2017 
  Lisa Hansson 2017 
 Revisorssuppl Nils Ericsson 2017 
 Valberedning Eva Gunnmo, sammankallande  2017 
  Pelle Eriksson 2017 
  Henrik Zipsane för Jamtli 2017 
 Resurspersoner  Asta Engström, Ingegerd Byström  
  Ragnhild Möller, Kerstin Sennstam, Ammi Pettersson 
 
Styrelsemöten  Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda styrelsemöten. 
 
Årsmöte  Årsmöte hölls den 27 feb i Rentzhogsalen. 64 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. 60 % av 
medlemmarna har uppgett mejladresser.  
Jamtlis Gynnare har websida under SHFs portal, med ett kalendarium för 
aktiviteter och där läggs bl.a. information om årsmöte, medlemsmöten, 
symöten mm ut. På sidan finns också en flik som heter 
medlemsinformation. Gynnarna har också en facebooksida som används 
för information om aktiviteter. 

 
Månadsmöten Nio månadsmöten har hållits jan, feb, mars, april, maj, aug, sep, okt, nov.  
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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  116 personer har tillsammans inrapporterat drygt 6000 timmar. 
 
Jämten  Årsboken Jämten kostade 250 kr inkl emballage och porto.  

29 medlemmar köpte den via Gynnarnas försorg.   
 
Kolbullar 
Vi har utökat verksamheten under 2017 med ytterligare en stekdag. Vi stekte även på alla 
pensionärers dag i augusti. Intäkterna är i stort jämförbara med tidigare år, men kostnaderna 
har ökat något. Våra aktiva har ställt upp på ett föredömligt sätt. Det är ett tacksamt gäng att 
jobba med. Gregoriemarknaden och Jamtlis julmarknad är de dagar som ger mest, men 
samtidigt resurskrävande. Vi hade ingen konkurrens från skidskyttet 2017, vilket innebar att 
vi hade mycket bra bemanning. Tack till Jamtlis personal som hjälper oss med transport av 
ved och kolbulleboden.  
 
Bakstugan  
Likt tidigare år har vi bakat tunnbröd till Hackåsgården, Jamtli Kafé, Café Slalom och 
aktiviteten Karolinervinter. Under februari tog vi emot ett internationellt besök av 43 
studenter från Linköpings universitet. I november genomförde vi en bonusdag för intresserade 
medlemmar, sex personer deltog. Under våren och hösten har vi haft bakstugan öppen under 7 
söndagar, med försäljning till allmänheten.  
Lite statistik: under året har vi genomfört 64 arbetsdagar, eller 13 arbetsveckor i bakstugan, 
där vi bakat mjukt tunnbröd på 470 liter mjölk, hårt tunnbröd på 20 liter och paltbröd på 14 
liter.   
 
Mat 
Året började med de fyra tisdagsluncherna i Café Slalom. Detta är uppskattat och 
besöksantalet ökar från år till år.  
Under marknadsdagarna har mat serverats till Jamtlis Gynnare och Jamtlis personal som 
arbetat under marknaden. De senare har betalat 30 kr per måltid. Kaffet har Jamtli bjudit på. 
Brödet till måltiderna har vi bakat. Till Gynnarnas årsmöte har vi bjudit på tunnbröd med 
Börtnan-fisk.  
 
Café Slalom 
Första aktiviteten för året var Vinterfestivalen den 19 febr. Eftersom snön lyste med sin 
frånvaro blev det en tipsrunda i stället för skidtävling för barnen. Ca 140 barn blev bjudna på 
semla och varm choklad efter genomförd tipsrunda. Barnen fick också var sin medalj.  
12 funktionärer jobbade under dagen och blev bjudna på fika. 
Den 25 mars, på våffeldagen, serverades våfflor med grädde och sylt. 
Café Slalom var också öppet under vårmarknaden den 19-20 maj, nationaldagen den 6 juni, 
Jamtlidagen den 10 sept. samt 6 söndagar i sept-okt. 
Under julmarknaden den 8-10 dec serverades kaffe och brödportion eller kaffe och "mjukstut" 
med olika pålägg. 
Vid Gynnarnas krattningsdagar den 9-10 maj serverades kaffe och "mjukstut" till de som 
krattade och när Jamtlis personal hade städdagar den 7-8 juni bjöd Gynnarna på fika för ca 35 
personer Den årliga surströmmingsfesten för Gynnarna gick av stapeln den 31 augusti. 
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Sömnad och textil 
Under året har statistkläderna, förutom kolbullekläderna, och syverksamheten flyttat från 
bakstugans vind till statistverkstaden på övervåningen i Nyvik. Vi har haft fyra välbesökta 
symöten på våren och tre under hösten. Till största delen har vi tagit hand om och märkt in de 
kläder vi tacksamt tog emot av Ragna Bergströms barn efter hennes bortgång. På ett av 
symötena fick vi som inte kunde knyta ”plogg” hjälp av de mer erfarna. Mycket uppskattat. 
På två träffar i mars har vi ägnat oss åt sömnad av särkar till 1700-talsmiljöerna.  
Som final på Historieland hade vi en modevisning den 20/8 med våra statister och 
utlåningskläder som bas. Flera hade sina egna kläder och det blev en strålande kavalkad som 
spände över flera århundraden. 
Övrigt: Ändringssömnad på nya gardiner till samtliga fönster i Jamtli Kafé. Banderoller i 
vadmal till Gynnarnas värdar och Jamtlis personal ca 50 st. Nya saltsäckar till forbondeleken. 
Tomteluvor till Lilla julafton. Totala antalet deltagare 97 st fördelat på 10 tillfällen. 
/Ragnhild, Ammi, Kerstin 
 
Värdgruppen 
Under året har värdgruppen varit mycket aktiv vid alla de stora arrangemangen på Jamtli.  
Värdarnas betydelse ökar från år till år. Besökarna får ett bättre mottagande. 
 
Kyrkvärdar  
Fem tillfällen har vi bemannat med kyrkvärdar.  
 
Lotteri 
Julmarknadslotteriet är en populär aktivitet och många medlemmar har bidragit med 
tillverkade och skänkta fina vinster.  
 
Medlemsresa till Vålådalen 
Den 6:e september genomfördes en uppskattad medlemsresa till Vålådalen och 48 
medlemmar deltog i resan. Det regnade nästan hela vägen, men när vi passerade Ottsjö 
upphörde regnet. Vid ankomsten blev vi väl mottagna av Eva Eriksson, Naturum som bjöd på 
kaffe kokat över öppen eld. Därefter fick vi information om Naturum och möjlighet att ta del 
av utställningarna. En god lunch serverade på Vålådalens Fjällstation. Efter lunch fick vi 
möjlighet att besöka Vålådalens Idrottsmuseum vilket innehåller föremål från många 
legendarer som besökt Vålådalen för att träna; Gunder Hägg, Sixten Jernberg, Floyd Paterson, 
Ingemar Johansson m.fl. Sedan var det dags att åka hemåt men lite fika skulle smaka så det 
gjordes ett stopp hos Kretsloppshuset i Mörsil. 
 
SFI-bakning (Svenska För Invandrare) 
Jamtli har sedan 2012 tagit emot elever från SFI-utbildningar. Detta som projekt med 
betydande ekonomisk omfattning för Jamtli. Innehållsmässigt har det varit lite olika upplägg 
under åren. De senaste åren har alla elever fått dels en visning i Jamtlis basutställningar och 
dels tunnbrödsbakning. Det senare är mycket uppskattat. 
Från 2017 har Jamtli hand om tunnbrödsbakningen med hjälp av Jamtlis Gynnare.  
 
Jamtli Kafé dukar 
Från 2016 tar Jamtlis Gynnare hand om de ömtåliga dukar som används i Jamtli Kafé. Dvs de 
som är broderade, vävda och sydda för hand. De är insamlade och skänkta av medlemmar 
under årens lopp. De är ömtåliga och mår bra av en varsam hantering. Idén om ett särskilt 
skåp för förvaring av dukarna har ännu inte kunnat förverkligas. 
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Bonusdagar  
Hösten 2015 startade vi en ny möjlighet att lära sig mer om Jamtli, historia, rollspel, 
utställningar, volontärskap, värdskap mm. Utbildningstillfällen för medlemmarna och ett sätt 
att lära känna varandra och anställda på Jamtli. Innehållet i träffarna ansvarar Jamtli för i 
samråd med Jamtlis Gynnare.  
 
Statister 
Gynnarnas statister har under 2017 nästan fördubblat sina volontärtimmar. Nya 
statistverksamheter har varit promenader i olika tider, kyrkobesökare, nya träffar med 
Stickjunta i Banvaktstugan 1956, Bridgeklubb i Villan 1975 och Historisk modevisning på 
Hovs terrass. 
En grupp Gynnare höll i årets pepparkakshustävling. Annonsering gjordes, bidrag togs emot 
och bedömdes. En utställning byggdes och besökarna fick rösta fram sin favorit. På Lilla 
Julafton som i år byggdes ut med bland annat historisk marknad på torget korades vinnarna i 
tävlingen. Gynnarna bidrog även med tomtejakt, julknappstillverkning, julbock och 
godisstrutar till barnen under evenemanget.  
Gynnarna deltog under ÖFK- kulturkväll den 17 november samt Jamtlis vinterkonsert den 2 
december.  
 
Ordförande har ordet 
2017 var åter igen ett fint år. Vi har sju verksamhetsområden; värdgrupp, lotteri, sömnad, 
bakstuga, café, kolbullar och personalmat. Alla sju områden visar på en bra utveckling. 
Vinterfesten har nu blivit en tradition som kan vara värd att utveckla. Gynnarnas aktiva 
medlemmar gör mycket stora insatser för Jamtli. Detta innebär att vi skapar ett mervärde för 
Jamtlis besökare, som kan generera fler besök. Vi har nu infriat vårt löfte om 500000 kr till 
finansiering av Nationalmuseum Jamtli. Vi kan nu vänta oss ännu fler besökare till Jamtli, 
tack vare denna unika filial av detta statliga muséum. Bonusdagarna har stor betydelse för att 
öka kunskaperna hos våra aktiva medlemmar. 
Vill rikta ett stort tack till Jamtlis ledning, all personal och alla medlemmar för gott samarbete 
under de år som jag haft förmånen att vara ordförande. / Göte Murén 
 
Jamtli har ordet 
Stiftelsen Jamtli växer och med det växer också omfattningen av aktiviteter på Jamtli. Jag är 
väldig stolt över att vi har Jamtlis Gynnare som våra kolleger. Det är imponerande och värmer 
när Jamtli upplever den välvilja och den energi som Gynnarna sprider. Samtidigt med att det 
har stekts kolbullar, bakats tunnbröd och stickats och mycket annat har jag med stor glädje 
upplevt hur ett trettital härliga volontärer har deltagit i sommarens Historieland som statister 
och hjälpt till att göra den verksamheten än roligare för alla våra gäster. Nu blickar vi framåt 
mot nya spännande upplevelser under 2018 och inte minst invigningen av Nationalmuseum 
Jamtli till sommaren. Jag är säker på att jag så småningom också kommer uppleva Gynnare 
som har roligt där! / 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 2017 är 3.262.825 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 2016 2017 
Intäkter basverksamhet 
Medlemsavgifter  30 340 30 800 
Medlemsaktiviteter 3 020 15 000 
Övriga intäkter  500 6 370 
Sa intäkter 33 860 52 170 
 

Kostnader basverksamhet 
Medlemsavg Heimbygda, SHF  5 475 6 000 
Medlemsaktiviteter, utskick 7 374 27 159 
Övriga kostnader, kopiering, porto mm    13234 16 069 
Sa kostnader 26 083 49 228 
 

Resultat basverksamhet 7 777 2 942 
Intäkt bak, kolbullar, café, lotteri  334 224 298 765 
Kostn bak, kolbullar, café, lotteri  - 86 488 - 78 559 
Resultat före investeringar   255 513 223 148 
 

Investeringar och gåvor till Jamtli  
Jamtli Kafé, gardiner o förkläden - 20 055 
Diverse till Jamtli, inkl marknadsföring   13 406 7 371 
Klockstapel invign - 11 022 
Vinterfest 19 786 5 712 
Jamtli Journal 11 124 7 969 
Hästsadel - 10 000 
Café Slalom 5 384 - 
Volontärverkstaden, dammsugare - 1 998 
Nationalmuseum Norr 188 876 - 
Framtida investeringar - 160 000 
Sa investeringar 238 576 224 127 
Resultat 16 937 - 979 
 
BALANSRÄKNINGAR 2016 2017 
Tillgångar 
Fordringar 5 180 1 578 
Postgiro, bank o kassa  50 561 59 696 
Sa tillgångar 55 741 61 274 
 

Skulder o eget kapital 
Interimsskulder 11 904 18 416 
Ackumulerat överskott / eget kapital 43 837 42 858 
Sa skulder o eget kapital 55 741 61 274 
 

Styrelsens underskrifter, den 18 januari 2018 
 
 
Göte Murén  Alf Gunnmo Inger Jonasson Gunilla Nilsson Edler 
ordförande vice ordför sekreterare kassör 
 
 
Ove Fritsborn Wainy Lindström Gunnel Falkerby Agneta Johansson 
ledamot ledamot ledamot ledamot   
 
 
Lillemor Tohmo 
ledamot 
 
 
Vår revisionsberättelse avseende denna redovisning har lämnats den    /      2018 
 
 
Helene Bernhardsson   Lisa Hansson 


