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Inledning 
Jamtlis verksamhet skapas av alla som är engagerade i Stiftelsen. Styrelse, personal och volontärer kan alla 
vara mycket stolta över den fantastiska volontärverksamhet som Jamtli kan redovisa. Att vara Jamtlis 
Gynnare ska vara roligt och lustfyllt. Den främsta orsaken till att man väljer att delta i aktiviteter ska vara att 
man känner att man får ut glädje, kunskaper, socialt umgänge och/eller att man gör nytta. 
Volontäraktiviteter på Jamtli registreras och sammanställs för att det är viktigt för både Jamtlis Gynnare och 
Jamtli att kunna mäta den totala volymen av volontäraktiviteter. Denna totala volym redovisas sedan uppåt 
i organisationen samt till olika myndigheter. Som enskild medlem kan du också få förmåner enligt den 
överenskommelse Jamtli Gynnares styrelse gör med Jamtli. 
 
Denna Lathund har sammanställts av Jamtlis Gynnare i samarbete med Jamtlis ledning. Lathunden syftar 
till att göra det enklare att fylla i antalet volontärtimmar för dig som deltar i volontäraktiviteter som Jamtlis 
Gynnare. Vi vill att antalet timmar ska bli så rätt som möjligt. Det är viktigt att de timmar som görs för 
Jamtli ska räknas och att inget som görs ska glömmas bort.
 
Volontärverksamhet  
Resurspersoner/Ansvarsområden 
För samordningsuppdrag utgår 20 timmar/år. Inom samordningsuppdraget kan timmarna fördelas på 
flera personer (t.ex. xxxx 12 tim och yyyy 8 tim). 

• Café Slalom 
• Hemsida 
• Kolbullar 

• Matlagning 
• Statister  
• Textil                                                                  

• Värdar  
• Lotteri 
• Bakstugan

 
Jamtlis Gynnare räknar timmar för samtliga volontärverksamheter som görs inom ovanstående områden.
  
Övrig volontärverksamhet (organiseras vid behov) 
Exempel på övrig verksamhet 

• Registrering av polismuseisamlingen 
• Fotografering vid evenemang eller till Jamtli–journalen 
• Skrivande till Jamtli-journalen 
• Deltagande i integrationsverksamhet som till exempel Jamtli-kompis 
• Deltagande i konstverksamhet som till exempel Konst-kompis Inventering i Café slalom 
• Fotoidentifiering 
• Textilverksamhet som att vårda dukar till Jamtli Kafe mm. 
• Produktion av trärekvisita till Jamtli. 
• Städning och lövkrattning av uteområdet på Jamtli. 
• Pedagogisk bakning – Bakning som barnverksamhet eller med SFI-konferenser 
• Bemanning vid konferenser 

 
Nya verksamheter kan föreslås av Jamtlis Gynnares styrelse, Jamtlis personal eller volontärer på Jamtli. Ny 
verksamhet ska alltid godkännas av Jamtlis ledning, fackföreningarna (samverkansmöte) samt av Jamtlis 
Gynnares styrelse innan den kan starta.
  
Riktvärden  
Bakning 
Mjuk kaka   1 tim 15 kr   
Småkakor (100 st)  2 tim   1 kr/st           
Bullar/Semlor (50 st)  3 tim  1 kr/st  
Tårta   3 tim  30 kr 

 
Stickning, virkning och sömnad 
Stickning, virkning och sömnad ska vara till lotteri, Jamtlis rekvisita och/eller till volontärrekvisitan. Det är 
till för Jamtli och Jamtlis Gynnare, inte för eget bruk. 
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Stickning     Sömnad 
Kofta 1895/1940-tal   Blus 1895 med tillklippning  35 timmar 
Tretrådigt garn    60 timmar  Kjol 3 våder                            20 timmar 
Tvåtrådigt garn  120 timmar  Kjol 5 våder   25 timmar 
Vantar, strumpor, mössor 
Tretrådigt garn   12 timmar 
Tvåtrådigt garn   30 timmar (mönster tar längre tid) 
 
Aktiviteter som inte räknas som volontärverksamhet 
Styrelseuppdraget (Möten, protokollskrivning, bokföring mm), årsmöten, medlemsmöten, 
föreningsaktiviteter, utbildningsaktiviteter, bonusdagar, introduktionsdagar.  

 
Förklaring till hur timmar räknas 

• Alla timmar vid aktivitet/arrangemang inom Jamtli räknas 
• Vid bakning av kaffebröd räknas tiden för själva bakningen 
• Aktiviteter utanför Jamtli, t ex Gregorie och Expo Norr räknas. 
• Även tid för förarbete och efterarbete 
Tid till och från aktiviteter räknas inte 
 

Exempel på hur aktivitetskort fylls i 
2020 

Grupp Aktivitet Datum Antal 
tim 

Övrig information 

Värd Vinterfest 12 febr 4  

Bakstugan Vinterfest 12 febr 4 Inkl inköp och förberedelser 
Café Slalom Husmanskost 20 febr 6 Inkl. inköp och förberedelser 
Kolbullar Gregoriemarknad 18 mars 8 Inkl. förberedelser….. 
Textil Lappning  3 april 3  
Projekt Polisgruppen 5 april 3  
Jamtli Pedagogisk bakning 6 april 4  
Värd Vårmarknad 5 maj 5  
Café Slalom Bakning-Kakor 5 juni 2  
Värd Kyrkvärd-Dop 6 juni 3  
 Krattning 8 juni 2  
 Bakning – Tårta 10 juni 3 Till medlemsmöte 
Statist Historieland 7 juli 4 *) se text nedan 
Café Slalom Jamtlidagen 9 sept 5  
Kolbullar Julmarknad 5 dec 7  
 Stickning kofta dec 60 Damkofta i tretrådigt garn till 

rekvisitan 

Summa   123  

*) Skriv var du varit och vad du gjort. t.ex. syföreningsmöte på Näsgården, gammelmor i 
Lillhärdalsgården, Thea i pensionärslägenheten eller historisk promenad 1942. 

Aktivitetskort samt lathund 
- Laddas och sparas ner från dator (eventuellt flera varianter pdf, word och excel)  
- Ska kunna skickas med post 
- Går även att göra en egen lista med samma innehåll. 
 

 


