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Årsredovisning för Jamtlis Gynnare år 2018 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Medlemmar  Vid årets slut har föreningen 312 medlemmar, fördelat på 201 kvinnor 
 och 111 män. (152 enskilda medlemmar, 80 familjemedlemskap x 2 pers)  
 

   Mandatperiod 
Funktionärer Ordförande  Harriet Jorderud 2018 
 Vice ordför  Agneta Johansson 2018-2019 
 Sekreterare  Berith Sahlin 2018-2019 
 Kassör  Gunilla Nilsson Edler  2018-2019 
 Ledamot  Ove Fritsborn 2017-2018
 Ledamot  Wainy Lindström  2017-2018 
 Ledamot  Gunnel Falkerby 2017-2018 
 Ledamot Lillemor Tohmo 2017-2018 
 Ledamot Gunnar Lindgren 2018-2019 
 Jamtlis repr  Lowissa Frånberg 2018 
 Revisorer  Helene Bernhardsson 2018 
  Lisa Hansson 2018 
 Revisorssuppl Nils Ericsson 2018 
 Valberedning Eva Gunnmo, sammankallande  2018 
  Göte Murén 2018 
  John-Bruno Jacobsson 2018 
  Henrik Zipsane för Jamtli 2018 
 Resurspersoner  Asta Engström, Göte Murén 
  Ragnhild Möller, Kerstin Sennstam, Ammi Pettersson 
 
Styrelsemöten  Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda styrelsemöten. 
 
Årsmöte  Årsmöte hölls den 26 feb i Rentzhogsalen. 59 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. Nära 80 % 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 även 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, familjemedlem 60 kr, oförändrat sedan 2005. 
Gynnarnas medlemskort innebär gratis entré till 10 andra friluftsmuseer i 
Norden. Detta är en överenskommelse genom Jamtlis samarbete i 
organisationen Nordisk FRI. 

 
Aktivitetskort  118 personer har tillsammans inrapporterat 6097 timmar. 
 
Jämten  Årsboken Jämten kostade 250 kr inkl emballage och porto.  

27 medlemmar köpte den via Gynnarnas försorg.   
 
Kolbullar 
Ett mycket bra år för denna verksamhet. Intäkterna ungefär som föregående år. Utgifterna 
något större. Det har tillkommit nya stekare, vilket gör att vi kan fortsätta med denna aktivitet 
även kommande år. Vi har haft bekymmer med kläder, men gynnarnas sygrupp har löst detta 
problem. Tack till dem. Under sommaren har vi kapat och kluvit c:a 40 kbm björkved, som vi 
fått i gåva av Norrskog. Denna ved räcker säkert fyra år. Vi vill tacka Jamtlis personal som är 
mycket hjälpsamma med alla transporter av ved och kolbullebod.  
/Ove Fritsborn och Göte Murén 
 
Bakstugan  
Likt tidigare år har vi bakat tunnbröd till Hackåsgården, 256 kakor och Jamtli Kafé 619 kakor. 
Till Kafé Slalom har vi bakat tunnbröd på 42 liter. Vi bakade även i samband med aktiviteten 
Karolinervinter.  
Under februari hade vi besök av 49 internationella studenter från Linköpings universitet. 
Under samma månad hade vi bakstugan öppen 4 söndagar med försäljning till allmänheten. 
Vi hade bakstugan stängd från 8 mars till 10 april på grund av renovering av golven. Den 12 
juni var åk 4 i länet inbjudna till Nationalmuseum Jamtli. Vi bakade kanelbullor, rulltårtor och 
bjöd på saft. I september hade vi bakstugan öppen i samband med besök från olika 
friluftsmuseer i Sverige. 
En kväll genomförde vi, på beställning, en kurs i tunnbrödsbakning för 4 herrar! 
Vi har haft bakstugan öppen alla marknadsdagar på Jamtli under året. 
Lite statistik. Under året har vi genomfört 45 arbetsdagar, eller 9 arbetsveckor i bakstugan, 
där vi bakat mjukt tunnbröd på 400 liter, hårt på 8 liter och paltbröd på 5 liter.  
/Gunnel Falkerby 
 
Café Slalom 
Under våren hade vi öppet 6 söndagar, men med ett fåtal gäster. I februari var det dags för 
Vinterfesten för barn, som bjöds på semlor och varm choklad eller saft, verkligen uppskattat.  
I mars inföll våffeldagen, som brukligt. I maj ordnade vi med fika till de Gynnare, som 
krattade och städade på området. Det var kallt ute, så det behövdes verkligen en rast med 
brasa och varmt kaffe och stutar. Maj bjöd också på vårmarknad. I juni var det dags för 
Jamtlipersonalen att få komma in och bli bjuden på fika, när de städade byggnader och 
områden. Så kom Nationaldagen med kesfil i juni. Jamtlidagen i september och Jamtlinatt i 
november.  
Året avslutades med Julmarknad, mycket välbesökt och uppskattat. Under årets lopp har vi 
städat Café Slalom, tvättat gardiner och handdukar och förkläden. Blommorna har planterats 
om, och vattnats med jämna mellanrum. 7 av årets styrelsemöten har hållits på Café Slalom.  
/Lillemor Tohmo 
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Mat 
Under året har vi bakat tunnbröd till maträtterna som vi serverat på Café Slalom. På våren är 
det kams, paltbröd, kålpudding och sillpudding. Till jul är det julmat. Vi ansvarar även för 
mat till medlemmar och Jamtli personal under marknadsdagarna. /Wainy Lindström 
 
Sömnad och textil 
Antalet symöten i Banvaktsstugan var tre på våren och två på hösten och med ca 15 personer 
varje gång. Gynnarna har fått mycket kläder under året. Det har lagats och har märkts in 
kläder. På ett av mötena visade Karin Häggström hur man gör bindmössor samt visade   
modeller. Mycket uppskattat. Vi hade modevisning den 14 juli under Historieland och den 22 
november på After Work. En kavalkad som spände över flera århundranden. Våra statister 
använde utlåningskläder som bas men några hade egna.  
Övrigt: Sytt nya gardiner till köket i Näsgården och girlander gjordes till vårmarknaden. 
/Ragnhild Möller, Kerstin Sennstam, Ammi Pettersson 
 
Värdgruppen 
Liksom tidigare år har värdgruppen varit mycket aktiv och deltagit vid de stora 
arrangemangen på Jamtli. Ett flertal medlemmar från Jamtlis Gynnare har deltagit i de många 
uppdragen som ingår i värdskapet. Det har varit intressanta och spännande möten med 
besökare till Jamtli och värdarnas betydelse är stor då besökarna ges ett bra mottagande. Det 
har också visat sig i den positiva feedback som Jamtlis Gynnare ofta får motta från Jamtlis 
besökare. /Harriet Jorderud 
 
Kyrkvärdar  
Kyrkvärdar har vi varit vid 4 tillfällen då det varit barndop och bröllop. /Gunnel Falkerby 
 
Lotteri 
Julmarknadslotteriet är en populär aktivitet och många medlemmar har bidragit med 
tillverkade och skänkta fina vinster. /Gunilla N Edler  
 
Jamtli Kafé dukar 
Ett stort antal små dukar, handbroderade och ömtåliga, finns i dukförrådet sedan flera år 
tillbaka. De tvättas, lagas, manglas och sköts för hand, för att räcka länge. Planerna på ett 
särskilt skåp anpassat för dukarna finns ännu och kan bli verklighet inom ramen för det stora 
hantverksprojekt som drivs av Jamtli. En tillfällig lösning är på plats genom ett skåp från 
Jamtlis rekvisitaförråd. /Gunilla N Edler 
 
Bonusdagar  
 
Statister 
 
Texten skall kompletteras här.  
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Ordförande har ordet 
Efter mitt första år i Jamtlis Gynnares styrelse och som ordförande kan jag inte annat än 
imponeras över de insatser som Jamtlis Gynnare gör för Jamtli, både med direkta aktiva 
insatser men även med det ekonomiska stöd som Jamtlis Gynnare bidrar med. Det har för mig 
personligen varit ett roligt år med mycket lärande och kunskapsinhämtande då jag fått tillfälle 
att ”praktisera” i Jamtlis Gynnares olika verksamheter. 
 
Vi har under året fått delta i ett historiskt skeende, invigningen av Nationalmuseum Jamtli. En 
statlig satsning som tillsammans med stort regionalt stöd är en verklig tillgång för vår region. 
Jamtlis Gynnare har vid flera tillfällen getts möjlighet att delta i olika aktiviteter och 
arrangemang i den nya museidelen.  
 
Våra verksamhetsområden; värdgrupp/statister, lotteri, textil, bakstuga, café Slalom, kolbullar 
och personalmat har under året varit delaktiga i de flesta av Jamtli anordnade aktiviteter som 
vårmarknad, nationaldagsfirande, midsommarfirande, pensionärsdag, Jamtlidag och 
Jamtlinatt, samt julmarknad. Dessutom har Jamtlis Gynnare tillsammans med Jamtli anordnat 
Vinterfesten i februari och Lilla julafton i december där pepparkakshustävlingen detta år blev 
en succé. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Jamtlis ledning och personal för ett mycket bra samarbete under 
verksamhetsåret. Ett särskilt tack för Er medverkan vid Jamtlis Gynnares medlemsmöten, 
med spännande föredrag och informationer om Jamtlis verksamhet, samt även stort tack för 
att det ges tillfälle delta i Bonusdagar där kunskap och lärande ges oss Jamtlis Gynnare. 
 
Till sist ett stort tack till Er alla Jamtlis Gynnare för de insatser Ni gör för vår förening och för 
Stiftelsen Jamtli. Det är en stor insats och stöd för vårt museum men även en stor gemenskap 
för oss medlemmar i föreningen där vi kan mötas i för oss gemensamma intressen. 
/Harriet Jorderud 
 
Jamtli har ordet 
2018 blev ett märkesår för Stiftelsen Jamtli som vi kommer att minnas för invigningen av 
Nationalmuseum Jamtli. Det är inte många som egentligen förstår hur stor denna etablering 
är, men som landshövdingen sa vid invigningen är där tal om ’ett stort steg för Jamtli och ett 
jättekliv för Jämtland-Härjedalen’. Det ville inte ha lyckats utan stöd från många olika och jag 
är stolt över att våra fantastiska Gynnare ställde upp. Det är inte så konstigt att 
Riksantikvarieämbetet valde ut Jamtlis Gynnare som förebild för hur väl en vänförening till 
ett museum kan fungera och det gör mig väldigt stolt när Jamtlis samarbete med Gynnarna 
tillsammans med Skansens motsvarande samarbete väljs ut som rollmodeller för 
volontärarbete av vår branschorganisation Sveriges Museer. Jag kommer att lämna stiftelsen 
under kommande höst och bland de finaste minnen och erfarenheter som jag bär med mig 
finns gynnarnas engagemang och gemenskap.  
/ Henrik Zipsane, landsantikvarie och chef för Jamtli 
 
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 2018 är 3.400.077 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 2017 2018 
Intäkter basverksamhet 
Medlemsavgifter  30800 32709 
Medlemsaktiviteter 15000 5400 
Övriga intäkter  6370 1114 
Sa intäkter 52170 39223 
 

Kostnader basverksamhet 
Medlemsavg Heimbygda, SHF  6000 5450 
Medlemsaktiviteter, utskick 27159 13919 
Övriga kostnader, kopiering, porto mm    16069 10676 
Sa kostnader 49228 30045 
 

Resultat basverksamhet 2942 9178 
Intäkt bak, kolbullar, café, lotteri  298765 285010 
Kostn bak, kolbullar, café, lotteri  78559 67153 
Resultat före investeringar   223148 227035 
 

Investeringar och gåvor till Jamtli  
Jamtli Kafé o Café Slalom, förkläden, dammsug mm 20055 13004 
Diverse till Jamtli, inkl marknadsföring   7371 7509 
Klockstapel invign 11022 - 
Vinterfest 5712 1000 
Jamtli Journal 7969 7092 
Hästsadel 10000 - 
Volontärverkstaden, dammsugare 1998 - 
Nationalmuseum Norr, gåva vid invign - 57218 
Projektor Rentzhogsalen - 51429 
Framtida investeringar 160000 - 
Sa investeringar 224127 137252 
Resultat - 979 89783 
  
BALANSRÄKNINGAR 2017-12-31 2018-12-31 
Tillgångar 
Fordringar 1578 1818 
Postgiro, bank o kassa  59696 143999 
Sa tillgångar 61274 145817 
 

Skulder o eget kapital 
Interimsskulder 18416 13176�
Ackumulerat överskott / eget kapital 42858 132641 
Sa skulder o eget kapital 61274 145817 
 

Styrelsens underskrifter, den 21 januari 2019 
 
 
Harriet Jorderud  Agneta Johansson Berith Sahlin Gunilla Nilsson Edler 
ordförande vice ordför sekreterare kassör 
 
 
Ove Fritsborn Wainy Lindström Gunnel Falkerby Lillemor Tohmo 
ledamot ledamot ledamot ledamot   
 
 
Gunnar Lindgren 
ledamot 
 
Vår revisionsberättelse avseende denna redovisning har lämnats den    /      2019 
 
 
Helene Bernhardsson   Lisa Hansson 


