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Årsredovisning för år 2019 
 

Verksamhetsberättelse 
 

Organisationsnr 802417-1376 
 

Medlemmar  Vid årets slut har föreningen 315 medlemmar, fördelat på 192 kvinnor 

 och 123 män. (163 enskilda medlemmar, 76 familjemedlemskap x 2 pers)  
 

   Mandatperiod 

Funktionärer Ordförande  Harriet Jorderud 2019 

 Vice ordför  Agneta Johansson 2018-2019 

 Sekreterare  Berith Sahlin 2018-2019 

 Kassör  Gunilla Nilsson Edler  2018-2019 

 Ledamot  Ove Fritsborn 2019-2020

 Ledamot  Gunnel Falkerby 2019-2020 

 Ledamot Lillemor Tohmo 2019-2020 

 Jamtlis repr  Lowissa Frånberg 2019 

 Revisorer  Helene Bernhardsson 2019 

  Lisa Hansson 2019 

 Revisorssuppl Nils Ericsson 2019 

 Valberedning Eva Gunnmo, sammankallande  2019 

  Göte Murén 2019 

  John-Bruno Jacobsson 2019 

  Henrik Zipsane för Jamtli 2019 

 Resurspersoner  Asta Engström, Göte Murén, Wainy Lindström 

  Ragnhild Möller, Kerstin Sennstam, Ammi Pettersson 

 

Styrelsemöten  Under året har styrelsen hållit 13 protokollförda styrelsemöten,  

 samt 4 protokollförda AU-möten. 
 

Årsmöte  Årsmöte hölls den 25 feb i Rentzhogsalen. 74 medlemmar deltog.  
 

Medlemsinfo Information till medlemmarna har skett med tre medlemsbrev under året,  

januari, april och september. Däremellan sker information via mejl. Ca 

85 % av medlemmarna har uppgett mejladresser.  

Jamtlis Gynnare har websida under SHFs portal, med 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. Ca 50-80 närvarande medlemmar. 
 

Medlemsavgift Enskild medlem 120 kr, familjemedlem 60 kr, oförändrat sedan 2005. 

Gynnarnas medlemskort innebär gratis entré till 10 friluftsmuseer i 

Norden. Detta är en överenskommelse genom Jamtlis samarbete i 

organisationen Nordisk FRI. 
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Aktivitetskort  112 personer har tillsammans inrapporterat 5972 timmar. 
 

Jämten  Årsboken Jämten kostade 250 kr inkl emballage och porto.  

27 medlemmar köpte den via Gynnarnas försorg.   
 

Kolbullar 

Verksamheten har varit som tidigare år. Gregoriemarknaden gav mindre resultat än 

föregående år. Flytten från Stortorget till Badhusparken var inte bra. Aktiviteterna på Jamtli 

har varit välbesökta. Vi hade besök av Sveriges Hembygdsförbund och mediafolket från WC i 

skidskytte. De gillade verkligen våra kolbullar. Vi har blivit av med sex stekpannor. Stöld? 

Flera stekare behövs. Tack till Jamtli och dess personal för fint samarbete. 

/Ove Fritsborn och Göte Murén 
 

Bakstugan  
Likt tidigare år har vi bakat tunnbröd till Hackåsgården och till Jamtli Kafé, 261 respektive 

331 kakor. Till Kafé Slalom har vi bakat tunnbröd på 25 liter mjölk. Vi bakade även i 

samband med aktiviteten Karolinervinter. 

Under februari hade vi besök av 45 internationella studenter från Linköpings universitet. 

I april, samband med Riksmötet för Sveriges museer, hade vi bakstugan öppen och bjöd på 

tunnbrödssnittar. Även för Sveriges Hembygdsförbunds årsstämma, i maj, var bakstugan 

öppen, liksom under Jamtlis alla marknadsdagar under året. 

Vi har under året genomfört totalt 43 arbetsdagar, eller 9 arbetsveckor, i bakstugan där vi 

bakat mjukt tunnbröd på 390 liter, hårt på 14 liter och paltbröd på 8 liter mjölk. 

/Gunnel Falkerby 
 

Café Slalom 

Årets aktiviteter började med Vinterfesten för barnen, i februari. Efter väl genomförd 

skidåkning, bjöds barnen på semlor, och varm choklad med vispgrädde, eller varm saft. 

Duktiga barn och uppskattat avslut. På våffeldagen, i mars, serverades goda våfflor med sylt 

och grädde. Dock inte så många besökare. 

Den 10 maj iordningställande av "kyrkkaffe" för Jamtlis styrelse. Kaffe och brödportioner. 

Två dagar i maj ordnade vi fika till de Gynnare, som krattade och städade på området. Det var 

kyligt ute, så det var uppskattat att komma in till brasa och varmt kaffe och stutar.  

Vårmarknad två dagar i maj. Många gäster som tålmodigt köade, och en swish, som inte 

fungerade alla gånger. Men allt löste sig till belåtenhet både för gäster och personal. 

Två dagar i juni var det Jamtlipersonalens tur att få komma in och bli bjudna på fika när de 

städade byggnader och områden. Uppskattades stort, och många kom. 

6 juni, Nationaldagen, med kesfil som vanligt. Fint väder, så många gäster satt ute. 

Jamtlidagen i september och Jamtlinatt i november. Året avslutades med välbesökt 

julmarknad i december. Under året har vi städat Café Slalom vår och höst, tvättat gardiner, 

handdukar, förkläden mm. Blommorna är omplanterade, och vattnas med jämna mellanrum. I 

augusti hade vi inventering och fotografering av alla bruksföremål. 

/Lillemor Tohmo 
 

Mat 

Husmanskost har traditionsenligt serverats fyra tisdagar på Café Slalom. På marknadsdagar 

och vid större arrangemang har personalmat serverats till verksamma medlemmar och Jamtli 

personal m fl.   

/Wainy Lindström 
 

Sömnad och textil 

Under året har vi haft 7 symöten. Fördelade på dem har 32 Gynnare deltagit. Mesta tiden har 

vi märkt in och registrerat skänkta kläder till Gynnarnas statistgarderob. Ett av tillfällena 

ägnades åt att klä över hattar. Viktoria Arvidsson från Ellens Hus deltog den 20 nov och 

pratade om och visade kläder till anno 1895. 
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En sykurs för sömnad av egna kläder anordnades i samarbete med NBV. Det var 6 deltagare 

vid 6 tillfällen. Kursledare Karin Häggström och Kerstin Sennstam. Årets modevisning var 

den 13 juli på Restaurang Hovs uteservering. Ett 10-tal Gynnare var modeller. Flera gynnare 

visade egna ensembler men en hel del ur Gynnarnas garderob från olika tidsepoker visades. 

Övriga arbeten: Nysömnad av 15 ripor till Forbondeleken. Sytt gardiner samt lagat och lappat 

förkläden till bakstugan. Inventering av kläderna som används vid kolbullestekning på 

baktstugevinden. Viss ändringssömnad. 

En brudkudde att användas vid vigsel i kyrkan har tillverkats. Mönster är framtaget av Ulrika 

Formgren och Karin Häggström i samråd med Torgerd Notelid. Ragnhild Möller har broderat 

och monterat kudden som fyllts med kardad ull som skänkts av Ragnhild. Kudden invigdes 

vid drop-in-bröllop på Nationaldagen. 

/Ragnhild Möller, Kerstin Sennstam, Ammi Pettersson 
 

Värdgruppen 

Värdgruppen har, liksom tidigare år, varit mycket verksam och aktiv och deltagit i alla de 

stora arrangemang som anordnats av Jamtli. Det har varit värdskap av varierande slag, allt 

från välkomnande vid Jamtlis olika entréer, deltagande vid utställningslokalerna, 

kransbindning till midsommarfirare som värdar inom Jamtlis område och kyrkan. Ett uppdrag 

som uppskattas av såväl Jamtlis Gynnare som de besökare våra värdar kommer i kontakt med. 

Vi får ofta positiva reaktioner från besökare som upplever besöket på Jamtli väldigt bra och 

framför sina tack vid hemgång.  

Nytt för året har varit att värdar efterfrågats vid bl a NCKs vårkonferens, SHFs årsstämma, 

Sveriges Museers årsmöte samt även vid andra av Jamtli arrangerade konferenser. Det har 

varit roliga och lite annorlunda uppdrag som vi i Jamtlis Gynnare fått delta i. 

/Harriet Jorderud 
 

Kyrkvärdar  

Under året har två bröllop och en begravning ägt rum i kyrkan, där kyrkvärdar har varit 

ansvariga. /Gunnel Falkerby 
 

Lotteri 

Julmarknadslotteriet genomfördes traditionsenligt. Vinster till största delen tillverkade och 

skänkta av medlemmar. /Gunilla N Edler  
 

Jamtli Kafé dukar 

Jamtlis Gynnare har under åren samlat ihop en stor mängd dukar som används i Jamtli Kafé. 

Många är broderade för hand och en del även vävda för hand. De är ömtåliga och behöver 

skötas med varsamhet för att kunna glädja besökarna. /Gunilla N Edler 
 

Bonusträffar, statister, arbetsgrupper, projekt 

Vid sju tillfällen har det varit Bonusdagar, med olika teman, allt från drama och 

teaterövningar till husvandring och besök i Havremagasinet.  

Statisterna har genom sina insatser bidragit till att göra Jamtli Historieland ännu mer levande. 

Statisterna har framförallt varit delaktiga i prostinnans syförening, husmorsmöte, 

namnsdagskaffe, kyrkobesök, stickjunta, välgörenhetsmöte på torget och gjort historiska 

promenader. En nyhet har varit att statister även har befolkat pensionärslägenheten i 1975. 

Under sommaren hölls också en Historisk modevisning med hjälp av statisterna. 

En fotoidentifieringsverksamhet har startats. Polisgruppen har fortsatt och under hösten 

byggde gruppen en fin utställning om polisverksamhet i Jämtlands historia. 

Pepparkakshustävlingen hade 12 deltagande hus och 2831 röster lämnades in. Det var rekord. 

Tävlingen avslutades den 6 januari 2020 i samband med Trettondagsfirandet. Gynnarna 

deltog och delade ut godis till barnen. I oktober gjordes en inventering i Café Slalom med 

hjälp av en grupp Gynnare. Statistverksamheten och övriga verksamheter har varit mycket 

uppskattade. /Lowissa Frånberg 
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Ordförande har ordet 

Så har åter ett år passerat. 2019 har gått alldeles för fort och vi är nu på väg in i ett nytt 

decennium. Detta är mitt andra år som ordförande för Jamtlis Gynnare och jag måste säga att 

jag är lika imponerad som ifjol av de insatser som görs av Jamtlis Gynnare för Jamtli. Som 

tidigare har ett stort antal av Jamtlis Gynnare varit aktiva i direkta uppdrag vid olika 

arrangemang och aktiviteter som anordnats av Jamtli samtidigt som även ett ekonomiskt stöd 

har kunnat ges Jamtli. Imponerande! 

Som tidigare har våra medlemmar varit delaktiga i de flesta arrangemang som anordnats av 

Jamtli. Dessutom har Jamtlis Gynnare tillsammans med Jamtli anordnat Vinterfesten med 

skidåkning och semlebullefika för barn. Ett arrangemang som lockar många barnfamiljer till 

Jamtli. 

Vi har under året också getts tillfälle att med våra verksamheter delta i konferenser och 

årsstämmor som anordnats på Jamtli, vilket är ett något annorlunda uppdrag som det är 

intressant att kunna delta i. 

Efter 18 år som landsantikvarie vid Jamtli så slutade Henrik Zipsane sin tjänst 2019. Vi i 

Jamtlis Gynnare fick möjlighet att delta i hans avtackning och vi är glada åt att ha kunnat få 

överlämna ett porträtt av Henrik Zipsane som gåva till stiftelsen. En ny landsantikvarie har 

tillträtt, Olof Amelin, och vi vill hälsa Olle välkommen till Jamtli och även att delta i Jamtlis 

Gynnares verksamhet. 

Jag vill rikta ett stort tack till Jamtlis ledning och personal för ett mycket gott samarbete under 

år 2019. Särskilt vill jag tacka för att Ni medverkar vid Jamtlis Gynnares medlemsmöten med 

intressanta föredrag och bra information om Jamtlis verksamheter. Ett stort tack även för de 

Bonusträffar som anordnas och där Jamtlis Gynnare medges möjlighet att delta. Det ger en 

stor chans till att få mer kunskap inom de många områden Jamtli är verksamt i. 

Till sist ett stort tack till Er alla Jamtlis Gynnare för de insatser Ni gör för vår förening och för 

Stiftelsen Jamtli. Det ger inte bara medverkan och stöd i Jamtlis verksamhet utan ger en fin 

gemenskap och social samvaro där vi kan mötas i för oss medlemmar gemensamma intressen. 

/Harriet Jorderud 
 

 

Jamtli har ordet 

Hur gör man för att lyfta en verksamhet från bra till bäst? Jo, man ser till att ha en 

organisation som Jamtlis Gynnare som lyfter en bra verksamhet till att bli något unikt och 

alltigenom engagerande. Under min korta tid som landsantikvarie har jag blivit varse hur 

Gynnarnas arbete är en förebild för hela museisverige. Det blev tydligt i samband med 

museernas vårmöte i april och när jag väl kom på plats i slutet av augusti. Därefter har flera 

stora evenemang och programpunkter berikats av Gynnarnas insatser. Jag ser fram emot att 

fortsätta arbetet tillsammans med Gynnarna och är mycket glad över det fina samarbetet! 

/ Olle Amelin, 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 2019 är 3.714.503 kr.  
 

 

Historik; När Jamtli, under ledning av Sten Rentzhog, i början av 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. 1997 var det dags för omorganisation 

och byalaget ombildades till Jamtlis Gynnare. Föreningen blev då en egen juridisk person, 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 2018 2019 

Intäkter basverksamhet 
Medlemsavgifter  32709 33240 

Medlemsaktiviteter 5400 2500 

Övriga intäkter  1114 2174 

Sa intäkter 39223 37914 
 

Kostnader basverksamhet 

Medlemsavg Heimbygda, SHF  5450 11096 

Medlemsaktiviteter, utskick 13919 9485 

Övriga kostnader, kopiering, porto mm    10676 7615 

Sa kostnader 30045 28196 

 

Resultat basverksamhet 9178 9718 

Intäkt bak, kolbullar, café, lotteri, samt gåvor  285010 311336 

Kostn bak, kolbullar, café, lotteri  67153 75756 

Resultat före investeringar   227035 245298 
 

Investeringar och gåvor till Jamtli  

Nationalmuseum Norr, (gåva vid invign 2018) 57218 95000 

Hästvagn - 25000 

Jamtli Kafé o Café Slalom 13004 5670 

Tryckram historiskt tyg - 22500 

Bakstugan, ny spis mm - 11955 

Diverse till Jamtli   8509 43860 

Jamtli Journal 7092 10441 

Projektor Rentzhogsalen 51429 - 

Framtida investeringar - 100000 

Sa investeringar 137252 314426 

Resultat 89783 - 69128 

  
BALANSRÄKNINGAR 2018-12-31 2019-12-31 

Tillgångar 

Fordringar 1818 678 

Postgiro, bank o kassa  143999 72616 

Sa tillgångar 145817 73294 
 

Skulder o eget kapital 

Interimsskulder, förutbet medlemsavgift 13176 9780
Ackumulerat överskott / eget kapital 132641 63514 

Sa skulder o eget kapital 145817 73294 
 

 

Styrelsens underskrifter, den 21 januari 2020 

 

 

Harriet Jorderud  Agneta Johansson Berith Sahlin Gunilla Nilsson Edler 

ordförande vice ordför sekreterare kassör 

 

 

 

Ove Fritsborn Gunnel Falkerby Lillemor Tohmo  

ledamot ledamot ledamot   

 

Vår revisionsberättelse avseende denna redovisning har lämnats den    /    2020 
 

 

 

Helene Bernhardsson   Lisa Hansson 


