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Årsredovisning för Jamtlis Gynnare år 2016 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Medlemmar  Vid årets slut har föreningen 299 medlemmar, fördelat på 191 kvinnor 
 och 108 män. (136 enskilda medlemmar, 77 familjemedlemskap x 2 pers)  
 

   Mandatperiod 
Funktionärer Ordförande  Göte Murén 2016 
 Sekreterare  Inger Jonasson  2016-2017 
 Kassör  Gunilla Nilsson Edler  2016-2017 
 Ledamot  Alf Gunnmo 2016-2017 
 Ledamot John-Bruno Jacobsson 2016-2017 
 Ledamot  Ove Fritsborn 2015-2016
 Ledamot  Wainy Lindström  2015-2016 
 Ledamot  Gunnel Falkerby 2015-2016 
 Jamtlis repr  Lowissa Frånberg 2016 
 Revisorer  Helene Bernhardsson-Pernelind 2016 
  Solveig Reichenberg 2016 
 Revisorssuppl Nils Ericsson 2016 
 Valberedning Birger Karlsson, sammankallande  2016 
  Eva Gunnmo 2016 
  Henrik Zipsane för Jamtli 2016 
 Resurspersoner  Asta Engström, Ingegerd Byström  
  Ragna Bergström 
 
Styrelsemöten  Under året har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelsemöten. 
 

Årsmöte  Årsmöte hölls den 29 feb i Rentzhogsalen. 63 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 en hemsida med ett kalendarium för aktiviteter och 
där läggs bl.a. information om årsmöte, medlemsmöten, symöten mm ut. 
På sidan finns det också en flik som heter medlemsinformation. 
Gynnarna har också en facebooksida där det brukar göras inlägg om t ex 
att nu är det dags för medlemsmöte osv. 

 

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. 
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Aktivitetskort  110 personer har tillsammans inrapporterat nära 6000 timmar. 
 

Jämten  Årsboken Jämten kostade 250 kr inkl emballage och porto.  
34 medlemmar köpte den via Gynnarnas försorg.   

 

Kolbullar 
Vi vet att våra kolbullar är mycket omtyckta och efterfrågade. Utöver de vanliga 
kolbulledagarna stekte vi också på pensionärernas dag i augusti och när Creative Cities 
besökte Jamtli den 14 sept. Det ekonomiska resultatet är ungefär på samma nivå som året 
innan.  
Vi är nöjda med 2016. Vi har med råge förbrukat över hundra kilo fläsk, hundratals kilo mjöl 
och kilovis med salt. C:a 10 bingar med ved har eldats upp. 
Inför 2017 vill vi att fler kvinnor blir med i denna verksamhet, för att sköta betalning och 
servering av våra kolbullar. 
 

Bakstugan  
Likt tidigare år har det bakats tunnbröd till Hackåsgården, Jamtli Kafé, Café Slalom och 
Karolinervinter. I januari deltog vi i Hackåsgårdens tidsreseutbildning för pedagoger. Under 
sportlovet har vi bakat tunnbröd tillsammans med barn i olika åldrar. Under våren har vi haft 
bakstugan öppen för allmänheten under sju söndagar.  
Tillsammans med Vuxenskolan har ett antal kurser i tunnbrödsbakning genomförts. Ett 
internationellt besök av 44 studenter från Linköpings universitet har vi tagit emot. I samband 
med Byggnadsvårdslägret i augusti genomförde vi en ”kväll i bakstugan” med 10 deltagare. I 
september deltog vi i Unescos Gastronomi och kulturvecka.  
Totalt har vi under året genomfört 70 arbetsdagar eller 14 arbetsveckor i bakstugan. Vi har 
bakat på 585 liter mjölk, varav en mindre del har kommit från Jamtlis kor.  
 
Mat 
Året började med fyra tisdagsluncher i Café Slalom, kams, köttsoppa, paltbröd och 
sillpudding. Detta är uppskattat och besöksantalet ökar från år till år.  
Under marknadsdagarna har vi serverat mat till Jamtlis Gynnare och Jamtlis personal som 
arbetat under marknaden. De senare har betalat 20 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. Vi har även två gånger bakat paltbröd till kyrkan. Vi har även haft tre bakkurser 
åt Vuxenskolan.  
 
Café Slalom 
Första aktiviteten för Café Slalom var Vinterfestivalen den 21 febr. I år kunde skidtävlingen 
för barnen genomföras eftersom det fanns gott om snö. Alla deltagande barn fick ett diplom 
och blev bjudna på varm choklad med vispgrädde och semla. Gynnarna hade bakat 340 
semlor. 
Våffeldagen, som egentligen inträffade på långfredag den 25 mars, flyttades till söndagen den 
20 mars. Då serverades våfflor, sylt och grädde. Café Slalom var dessutom öppet under 
vårmarknaden 21-22 maj, nationaldagen 6 juni samt söndagar i oktober och november, totalt 
5 söndagar samt Jamtlinatt den 11 november. Tunnbröd till stutarna har bakats av 45 totalt 
liter.  
Under julmarknaden den 1-4 december var Café Slalom öppet alla 4 dagarna. 
Jamtlis personals städdagar den 8:e och 9:e juni, då bjöd Gynnarna på förmiddagsfika med 
kaffe och mjukstutar och på eftermiddagsfika med kaffe och brödportion. Totalt serverades 49 
personer båda dagarna.  
Vid Gynnarnas vårkrattning 10-11 maj bjöds på fika till de 25 medlemmar som deltog.  
 
Sömnad och textil 
Det har genomförts en sömnadskurs om 10 ggr med 6 deltagare + handledare. Vi har sytt 2st. 
1895-kjolar för utlåning till Gynnare samt 14 st. snöripor som gåva till museets forbondelek.  



Jamtlis Gynnare årsredovisning 2016 3 

Även åkpåsar till Storsjöodjuret har tillverkats. Vi har haft 4 symöten i bakstugans kök då vi 
lagat, ändrat och märkt in kläder till Gynnarna. Vi har deltagit i prostinnans symöten på 
bryggstugans gård 8 ggr då vi har sysslat med tidsenliga handarbeten. 
 
Värdgruppen 
Under 2016 har värdgruppen glädjande nog utökats med ett antal medlemmar vilket gjort att 
vi kunnat svara upp emot de önskemål som funnits.  
Vi medverkade under Vinterfesten. Under Vårmarknaden deltog värdar i historisk dräkt med 
vårstädning och matt-tvätt och vi var värdar vid föreläsningarna på Grändcafét och dörrvärdar 
vid kyrkan. Vi körde karusellen under ”Birgers” invigningen. Under Nationaldagen var vi 
publikvärdar under scenuppträdandet. Midsommarafton hjälpte vi till att binda kransar och 
var dörrvärd vid kyrkan. Under pensionärsdagen och under Jamtlidagen var vi publikvärdar. 
Vi var publikvärdar vid Kingens konsert. Under Jamtlinatt hjälpte vi till med 
lykttillverkningen och vid reflexspårningen. Under julmarknaden var vi dörrvärdar vid 
Kyrkan, hjälpte till i Näsgården, uppträdde som Tomtemor, hjälpte till vid ångtåget och vid 
den stora konserten. 
Utöver det var vi vid ett antal tillfällen utställningsvakter och publikvärdar. Totalt ett trettiotal 
medlemmar har varit engagerade.	
 
Kyrkvärdar  
Fyra tillfällen har vi bemannat med kyrkvärdar.  
 
Lotteri 
Både på vårmarknaden och julmarknaden har vi sålt lotter. Vinsterna är till stor del tillverkade 
och skänkta av föreningens medlemmar.  
 
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. Totalt har det varit 38 grupper under 
2016 och 7 medlemmar har bidragit till att detta har gått att genomföra. Gynnarna tar betalt av 
Jamtli, till självkostnadspris för grupperna, där ingår ingredienser och fika.  
Summan för alla fem åren är imponerande: ca 120 grupper har besökt Jamtli och ca 500 
personer har varit involverade. Fortsättningen av detta samarbete går in i en ny fas under 
2017, beroende på att organisering av SFI förändras och projekt med Jamtli skall 
omförhandlas.  
 
Jamtli Kafé dukar 
Från början av 2016 tar Gynnare hand om de ömtåliga dukar som används i Jamtli Kafé. Dvs 
de som är broderade, vävda och sydda, för mesta delen 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 skåp för förvaring av dukarna har fötts och är ännu i planeringsstadiet. Antal dukar är nu 
uppe i ca 250 st.  
 
Stadsvandring special 
Den 16 maj gjordes en speciell stadsvandring till platser i staden, där byggnader som nu står 
på Jamtli har stått.  
 
Bonusdagar  
Hösten 2015 startade vi en ny möjlighet till 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. 2015 arrangerades två träffar och 2016 nio 
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träffar. Innehållet i träffarna ansvarar Jamtli för i samråd med Gynnarna. Detta har kommit att 
bli uppskattade tillfällen som fortsätter framöver.  
 
Statister 
Exempel på tillfällen när statister gestaltade historiska personer under det gångna året:  
Kyrkliga syföreningens möte åtta gånger. Upp till tio personer deltog per gång.   
Margaretakaffe respektive husmodersmöte i Per Albin-torpet deltog fyra personer per gång. 
Ett besök gjordes hos Thea i pensionärsbostaden 1975 av två statister. 
Vid fyra rösträttsmöten på torget deltog upp till fyra personer per gång. 
Vid fyra logemöten på Näsgården deltog upp till tre personer per gång.  
Vid fattigauktionen deltog tre statister.  
Statister har också varit med som bussresenärer och som busskontrollant. Statister har deltagit 
i Gudstjänster i Jamtlis kyrka 1785. Under flera tillfällen har volontärer varit statister 
tillsammans med aktörer i de öppna gårdarna. Bland annat har statister varit i Näsgården, 
Banvaktstugan och Tingshuset. 
Statister har också befolkat torget vid några tillfällen. Särskilt i samband med rösträttsmöten. 
Vid evenemanget kultursoppa med Creative cities engagerades många statister för att 
levandegöra miljöer. Mingla utomhus samt bjuda på historisk mat.  
I skolprogrammet Karoliner och Konflikter har två statister deltagit.  
Vid evenemang som Vårmarknaden, Nationaldagen, Midsommarafton, Alla pensionärers dag, 
Jamtlidagen och Julmarknaden och vid julklappsutdelningen har statister medverkat. 
 
Ordförande har ordet 
Gynnarnas verksamhet fortsätter att utvecklas. Värdskapsgruppen har blivit ett viktigt inslag 
för Jamtlis besökare. Bonusdagarna är en bra kunskapsspridare för våra medlemmar. 
Lotteri, bak, kolbullar, mat, sömnad, Café Slalom har bidragit till att 2016 blev ett 
framgångsrikt år för Jamtlis Gynnare. Vi har bl.a. finansierat kyrkklockan som kommer på 
plats 2017. Ett uppskattat evenemang var pepparkakstävlingen. Samarbetet med Jamtlis 
ledning har, som vanligt, fungerat utmärkt.  
Stort tack till alla medlemmar! / Göte Murén 
 
Jamtli har ordet 
Det är med stor glädje Stiftelsen Jamtli ser Jamtlis Gynnares utveckling och fortsatta intresse 
att engagera sig i nya aktiviteter. Utan gynnarnas engagemang hade det varit svårt att realisera 
bygget av klockstapeln och gjutningen av klockan. Det känns också bra att gynnarna är 
stommen i insatserna för att få till en statistverksamhet som kan hjälpa utveckla sommarens 
verksamhet ytterligare och därtill skapa möjlighet för kamratskap mellan de aktiva. Den nya 
textilverkstaden i banvaktsstugan symboliserar också gynnarnas spridning över hela 
Jamtliområdet. Det känns riktigt bra! / 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 2016 är 3 038 698 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 2015 2016 
Intäkter basverksamhet 
Medlemsavgifter  31 320 30340 
Medlemsaktiviteter 18 330 3020 
Övriga intäkter  50 500 
Sa intäkter 49 700 33 860 
 

Kostnader basverksamhet 
Medlemsavg Heimbygda, SHF  5 825 5 475 
Medlemsaktiviteter, utskick 21 653 7 374 
Övriga kostnader, kopiering, porto mm    19 644 13234 
Sa kostnader 47 122 26 083 
 

Resultat basverksamhet 2 578 7 777 
Intäkt bak, kolbullar, café, lotteri  327 331 334 224 
Kostn bak, kolbullar, café, lotteri  81 035 86 488 
Resultat före investeringar   248 874 255 513 
 

Investeringar och gåvor till Jamtli  
Volontärverktyg 10 000 - 
Jamtli Journal 5 000 11 124 
Teknikland, Teater Brita, indelt soldats hustru 4 000  - 
Vinterfest 9 854 19 786 
Café Slalom 5 384 5 384 
Diverse till Jamtli, inkl marknadsföring   6 967 13 406 
Frysbox Milkoland 5 695 - 
Nationalmuseum Norr 150 000 188 876 
Barnpallar  52 392 - 
Sa investeringar 249 292 238 576 
Resultat - 418 16 937 
 
BALANSRÄKNINGAR 2015 2016 
Tillgångar 
Fordringar 4 190 5 180 
Postgiro, bank o kassa  30 290 50 561 
Sa tillgångar 34 480 55 741 
 

Skulder o eget kapital 
Interimsskulder 7 580 11 904 
Ackumulerat överskott  26 900 43 837 
Sa skulder o eget kapital 34 480 55 741 
 

 
Styrelsens underskrifter, den 16 januari 2017 
 
 
 
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    /      2017 
 
 
 
Helene Bernhardsson   Solveig Reichenberg  


