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Årsredovisning för Jamtlis Gynnare år 2015 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Medlemmar  Vid årets slut har föreningen 305 medlemmar, fördelat på 202 kvinnor 
 och 103 män. (143 enskilda medlemmar, 81 familjemedlemskap x 2 pers)  
 

   Mandatperiod 
Funktionärer Ordförande  Göte Murén 2015 
 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 2015-2016
 Ledamot  Wainy Lindström  2015-2016 
 Ledamot  Gunnel Falkerby 2015-2016 
 Jamtlis repr  Lowissa Frånberg 2015 
 Revisorer  Dan Olsson 2015 
  Helene Bernhardsson-Pernelind 2015 
 Revisorssuppl Nils Ericsson 2015 
 Valberedning Birger Karlsson, sammankallande  2015 
  Ragna Bergström 2015 
  Henrik Zipsane för Jamtli 2015 
 Resurspersoner  Asta Engström, Ingegerd Byström  
  Ragna Bergström 
 
Styrelsemöten  Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda styrelsemöten. 
 

Årsmöte  Årsmöte hölls den 23 mars i Rentzhogsalen. 69 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, jan,feb, mars, april, maj, aug, sep, okt, 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  105 personer har tillsammans inrapporterat 6113 timmar.  
 

Jämten  Årsboken Jämten kostade 250 kr inkl emballage och porto.  
3x medlemmar köpte den via Gynnarnas försorg.   
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Kolbullar 
Kolbulleverksamheten visar på ett bra resultat 2015. Inte lika mycket intäkter som 2014, 
beroende på vädret under julmarknaden. Alla stekare och våra kvinnor,som sköter pengarna, 
har gjort en bra insats. Kollisionen med skidskyttet och julmarknaden har inneburit 
påfrestning med bemanning under främst lördagen, då stekare är engagerad inom bägge 
verksamheterna. Under 2016 kommer vi troligtvis att steka kolbullar på alla pensionärers dag. 
 

Bakstugan  
Likt tidigare har det bakats tunnbröd till Hackåsgården, Jamtli Kafé och Karolinervinter.  
Vi har deltagit i Hackåsgårdens tidsresa under en vecka i oktober och under sportlovet har det 
bakats tunnbröd med barn. Bakstugan har haft öppet sju söndagar under våren och sju under 
hösten. Ett antal kurser i tunnbrödsbakning i samarbete med Vuxenskolan har genomförts. 
Internationellt besök av 40 studenter från Linköpings universitet har tagits emot. Fyra 
trivselkvällar i december för 36 anställa på Landstinget har genomförts.   
 

SFI-bakning (Svenska För Invandrare) 
Under vår- och hösttermin har Gynnare bakat tunnbröd med SFI-elever. Detta är ett samarbete 
mellan Primrose och Jamtli. Eleverna får både en visning i Jamtlis basutställningar och ett 3-
timmarspass i bakstugan. 23 dagar med två grupper varje dag gör 46 grupper under året. 
Totalt har ca 500 personer bekantat sig med lokal kultur och provat att baka tunnbröd.  
 

Mat 
Vid Julmarknaden och Jamtlinatt bjuds de Gynnare som är i tjänst på mat. Tidigare har detta 
skett i Bakstugans kök, vilket har varit trångt och opraktiskt. Nytt för året blev samarbete med 
Jamtlis personal och alla kunde äta på Björkhem. Där finns praktiska lokaler och bättre 
utrymme. Gynnare bjuds på mat och anställda har betalat 20 kr. Jamtli bjöd på kaffe och 
godis. Ett lyckat initiativ som fortsätter framöver.  
 

Café Slalom 
Årets första aktivitet var vinterfestivalen den 1 mars. På grund av snöbrist blev det ingen 
skidtävling för barnen, de fick i stället gå en tipsrunda. Alla deltagande barn, ca 100 st, blev 
bjudna på choklad, saft och semla. Under våffeldagen, den 23 mars, serverades våfflor, sylt 
och grädde. Café Slalom var dessutom öppet under vårmarknaden 23-24 maj, nationaldagen, 
söndagar i okt och nov, samt Jamtlinatten den 6 nov. Under julmarknaden den 4-6 dec 
serverades kaffe hembakat bröd och mjukstutar. Det har funnits tillräckligt med bröd under 
hela säsongen, tack vare fantastiska Gynnare som hela tiden levererat hembakade bullar och 
kakor. 
 

Sömnad och textil 
En studiecirkel för tillverkning av egna historiska kläder har genomförts. Ändring och 
märkning av vadmalskläder till kolbullegubbar (f.d. uniformer) samt förkläden till bakstran. 
Nysömnad av 6 st. krimmermössor (persian) samt 3 kjolar till bakstran. 
 

Värdgruppen 
Vid varje större aktivitet från Vinterfesten till Julmarknaden har värdgruppen varit engagerad 
i en mängd olika uppgifter som parkeringsvakter, utställningsvärdar, värdar vid insläppen. 
Värdarna har visat nya besökare till rätta, informerat besökare om Jamtli och Gynnarna, även 
förmedlat synpunkter från besökare till Jamtlis ansvariga. Värdarna deltog även i Expo Norr 
tillsammans med Teknikland, också där marknadsfördes Jamtli och Jamtlis Gynnare. Ofta har 
vi inte kunnat ställa upp med så många som Jamtli efterfrågat. Det finns plats för fler värdar.   
 

Kyrkvärdar har tjänstgjort vid 5 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 som gav 5000 kr i överskott, vilket 
utgör grundplåt till Jamtli Journal. Vid en stödgala för den ideella föreningen Hej Främling 
den 11 dec sålde Gynnarna ett lotter och skänkte intäkterna, 4000 kr, till Hej Främling.  
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Aktörer 
Många medlemmar har varit statister under 2015, främst under Historielandsperioden.  
Se separat rapport författad av Lowissa Frånberg som är Jamtlis samordnare av volontärer.  
 
Historisk måltid, Jamtli tog emot ett studiebesök från friluftsmuseet Sovereign Hills i 
Autstralien och Gynnarna välkomnade gruppen till Näsgården och serverade smakprover på 
lokal mat och dryck.  
 
Ordförande har ordet 
Verksamheten 2015 var i stort densamma som 2014, med några få undantag. Bonusdagarna 
var ett nytt inslag. Jag tror att fler bonusdagar ökar kunskapen och engagemanget om och för 
Jamtli.  
Vi måste bli fler som delar på ansvaret för vår verksamhet. Det kan bli tungt för ansvariga 
personer att inte få stöttning med det praktiska. Jag skulle gärna se att det vore minst två 
ansvariga för varje område. Före jul 2015 blev det klart med finansiering av Nationalmuseum 
Norr. Jamtlis Gynnare gratulerar Jamtli och ser fram emot denna unika etablering. Jag vill 
rikta stort tack till alla medlemmar för det gångna året. 
Stort tack även till Jamtlis ledning och all personal för mycket fint samarbete. 
Göte Murén 
 
Jamtli har ordet 
Stiftelsen Jamtli står in för en mycket spännande utmaning. Det är nu klart att vi ska skapa 
Nationalmuseum Norr på Jamtli. Det är ett väldigt stort projekt för Jamtli - ja, faktiskt det 
största sedan vi fick till "nya" museet som invigdes 1995. Jag är stolt och rörd över att jag kan 
säga att det aldrig hade lyckats att få till Nationalmuseum Norr om inte Gynnarna hade 
funnits! Inte bara är det ekonomiska bidraget värdefullt - lika viktigt är det bevis på folklig 
förankring och engagemang som Gynnarna representerar genom sina många stora och små 
insatser för Jamtli. 
Under året har Jamtli tillsatt en ny tjänst, chef för volontärverksamheten. Gynnarna har 
genom detta fått några extra projekt att engagera sig i. I början av året kunde vi med hjälp av 
Gynnarna bygga upp en ny pedagogisk miljö med Beppes Godnattstund. Gynnarna har också 
skrivit och fotat till Jamtli-Journalen, vår nya tidning. Många Gynnare har också engagerat sig 
som Statister på Historieland och vid pedagogiska skolprogram. 
Jag vill gärna med detta tacka alla härliga Gynnare för storartade insatser. 
Henrik Zipsane, Landsantikvarie 
 
 
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 2015 är imponerande  
2.800.122 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 2014 2015 
Intäkter basverksamhet 
Medlemsavgifter  28 680 31 320 
Medlemsaktiviteter 15 070 18 330 
Övriga intäkter  1 484 50 
Sa intäkter 45 234 49 700 
 

Kostnader basverksamhet 
Medlemsavg Heimbygda  4 120 5 825 
Medlemsaktiviteter, utskick 17 171 21 653 
Övriga kostnader, kopiering, porto mm    11 677 19 644 
Sa kostnader 32 968 47 122 
 

Resultat basverksamhet 12 266 2 578 
Intäkt bak, kolbullar, café, lotteri  354 396 327 331 
Kostn bak, kolbullar, café, lotteri  95 015 81 035 
Resultat före investeringar   271 647 248 874 
  

Investeringar och gåvor till Jamtli  
Volontärverktyg - 10 000 
Jamtli Journal grundplåt - 5 000 
Teknikland, Teater Brita, indelt soldats hustru - 4 000  
Vinterfest 13 012 9 854 
Café Slalom 29 747 5 384 
Diverse till Jamtli, inkl marknadsföring   3 220 6 967 
Frysbox Milkoland - 5 695 
Klockstapel  100 000 - 
Nationalmuseum Norr 100 500 150 000 
Kolbullebod 10 000 - 
Kommande investering 20 000 - 
Barnpallar  - 52 392 
Sa investeringar 276 479 249 292 
Resultat - 4 832 - 418 
 

BALANSRÄKNINGAR 2014 2015 
Tillgångar 
Fordringar 7 000 4 190 
Postgiro, bank o kassa  45 722 30 290 
Sa tillgångar 52 722 34 480 
   

Skulder o eget kapital 
Interimsskulder 25 404 7 580 
Ackumulerat överskott  27 318 26 900 
Sa skulder o eget kapital 52 722 34 480 
  

 
 
Styrelsens underskrifter, den 19 januari 2016 
 
 
 
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    /      2016 
   


