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Stiftelsen Jamtlis Verksamhetsplan 2015 
 
Stiftelsen Jamtli är Jämtland-Härjedalens centrala och största aktör på kulturarvsområdet. Delar 
av Jamtlis verksamhet genomförs inom ramen för stiftelsens dotterbolag, och viktiga delar av den 
regionala verksamheten beskrivs därför i planerna för Härjedalens Fjällmuseum AB, 
Världsarv Ragundadalen AB och Jämtland Teknikland AB, liksom initiativ och verksamhet 
för ökad europeisering finns beskrivna i verksamhetsplanen för The Nordic Centre of 
Heritage Learning & Creativity AB (NCK). Förslag till planer för dotterbolagen bifogas som 
bilagor. Stiftelsen påverkar och stödjer dotterbolagen genom ägardirektiv, aktivt styrelsearbete 
och särskilt stöd till verkställande direktörerna, som ingår i stiftelsens ledningsgrupp. 
Verksamhetsplanen för stiftelsen är utformad så att den följer strategiplanen för mandatperioden 
2015-2018. Fem övergripande områden behandlas: 
 

- Europeisering 
- Miljö och energi 
- Tillgänglighet, hälsa och livslångt lärande 
- Kultur och kreativa näringar 
- Interkulturell dialog och social rättvisa 

  
Insatser för att nå mål inom dessa områden är strukturerade efter fyra ämnen som man kan säga 
ger bra och lättförståeliga bilder på vad vi under strategiplansperioden fokuserar på, nämligen 
fortsatt utveckling av besöksmålet Jamtli, än mer regional samverkan, etablering av 
Nationalmuseum Norr samt ytterligare utveckling av NCK. 
 
Stora överordnade utmaningar under 2015 kommer att bli arbetet med att fasthålla höga 
besökstal sommar och vinter på Jamtli. I ljuset av erfarenheterna från sommaren 2014 kommer 
ett arbete att påbörjas för att undersöka möjligheterna att göra Jamtli Historieland mindre 
väderberoende. Den nya programperioden i EU kommer igång på riktigt i regionen under 2015 
och kommer att märkas i NCK:s arbete och därmed också stiftelsens. Diskussioner i Krokom 
och Strömsund om ytterligare regional samverkan kommer att fortsätta och vi hoppas kunna 
börja bygga Nationalmuseum Norr efter sommaren. 
 
Henrik Zipsane 
Landsantikvarie 



Stiftelsen Jamtlis verksamhetsplan 2015  
 

1. Europeisering 
 

1.a Besöksmålet Jamtli 
 
- Jamtli deltar i europeiska nätverk (AEOM, LLOAM, Nordisk Fri) 

Insats 2015: Jamtli deltar i AEOM:s konferens i Oslo 2015 och företräder AEOM i 
NEMO. Om möjligheten visar sig kommer Jamtli att ta ett styrelseansvar i AEOM. 
Insats 2015: Jamtli bistår som koordinator i LLOAM kollegerna i Västerås med 
förberedelserna in för LLOAM-konferens 2016. 
Insats 2015: Jamtli avvecklar sitt engagemang för NCK i EARLALL allt eftersom 
Region Jämtland Härjedalen själva tar över ansvaret. Jamtli fortsätter dock att följa 
verksamheten och vid olika tillfällen delta i verksamhet som passar till egna 
utvecklingsbehov. 
Insats 2015: Jamtli fortsätter sitt arbete i styrelserollen för NCK i Culture Action 
Europe. 
 

- Jamtli skapar kompetensutveckling och kvalitetshöjning genom utbyte med 
andra länder i Europa inom kulturarvsområdet, företrädesvis för 
byggnadsantikvarier, rekvisitamedarbetare, pedagoger, marknadsförare och 
medarbetare inom jordbruket 
Insats 2015: Jamtli för Region Jämtland-Härjedalen försöker få till stånd ett avtal med 
arbetsutbyte med Welsh Government. 
 

- Jamtli undersöker möjligheterna att skapa ett europeiskt forskningsprojekt 
kring Överhogdalsbonaderna (strontiumisotopanalys) 
Insats 2015: Under året utreds förutsättningarna till ett projekt. Om allt ser bra ut 
förbereds en ansökan tillsammans med Karin Frei vid Centrum för textila studier vid 
Köpenhamns universitet.  
 

- Konserveringsverksamheten (härunder den preventiva) följer utvecklingen i 
resten av Europa genom att söka deltagande i europeiskt projekt 
Insats 2015: Någon insats kan inte planeras för 2015 utan konservators medverkan. 
 

- Jamtli utvecklar praktikarbetet kring europeiska Erasmusstudenter 
Insats 2015: Under 2015 fortsätter samarbetet med Mallorca, Reims och Torscana. 

 
- Jamtli skapar ett projekt för att utveckla volontärverksamheten 

Insats 2015: Jamtli samverkar med NCK i projektet ”Pride, Joy and Surplus value” om 
volontärer  
 

 
1.b Regional samverkan 
 
- Jamtli initierar ett arkeologiskt policyprojekt med europeiska kolleger om 

”etniskt tolkningsföreträde” 
Insats 2015: En kartläggning av vilka policies som redan finns görs och tänkbara 
samarbetspartners sonderas. 



 
 

- För Region Jämtland-Härjredalen i samverkan med Welsh Government driver 
Jamtli ett projekt med utbyten för Jamtlis icke-antikvariska medarbetare 
Insats 2015: Ett avtal med Welsh Government undertecknas och ett första utbyte 
planeras. 
 
Jamtli söker och deltar i projekt för ökad minnesstimulering genom kulturarv  

- Insats 2015: Om möjligt skapas ett större Interregprojekt för att arbeta med 
fortbildning för personal i äldreomsorgen eller i utbildningar till detta yrke.  
Insats 2015: Under förutsättning av att projektmedel beviljas genomförs projektet 
Reactive.  
 

- Jamtli deltar i ett europeiskt fredsprojekt med utgångspunkt i karolinerna, i 
samarbete med Jämt-Trönderska Karolinerföreningen 
Insats 2015: Ett skolprogram om karoliner genomförs i mars inom ramen för Skapande 
skola. Deltagare är åk 6 i Åre, Krokoms och Östersunds kommuner. 
Insats 2015: Minnesåret 2018 fortsätter att planeras. Ekonomiska medel söks för 
anställning av en person för förberedelsearbetet.  
 

- Jamtli och bolagen utbyter idéer kring entreprenörskap med andra institutioner 
genom att söka ett projekt inom Kreativa Europa 
Insats 2015: Under 2015 tar Jamtli fram en ansökan inom Kreativa Europa med 
utgångspunkt i frågan kring hur man når fler människor med olika bakgrunder med 
äldre konstsamlingar. 
 

- Jamtlis bolag ingår vart och ett i minst ett europeiskt projekt under 
strategiplansperioden 
Insats 2015: Jamtli kommer att, genom sina styrelseledamöter i respektive bolag, driva 
på och bistå bolagen att ta fram ansökningar. 
 

- Nomineringsarbete för Döda fallet som European Heritage Label och världsarv 
genomförs och marknadsförs i Europa 
Insats 2015: Ansökan för världsarvsnominering förbereds. 
 

- Nomineringsarbete för Överhogdalsbonaderna som European Heritage Label 
och världsarv genomförs och marknadsförs i Europa 
Insats 2015: Överhogdalsbonaderna lämnas som förslag till UNESCOs 
Världsminneslista. Underlag och motiveringar förbereds. 
 

 
1.c Nationalmuseum Norr 

 
- Jamtli följer och håller sig à jour med europeisk standard rörande 

samlingsförvaltning 
Insats 2015: Genom deltagande i exempelvis Samlingsforum och RSM:s Vårmöte 2015 
följer vi utvecklingen.  
Insats 2015: Jamtli är medlem i nätbaserade grupper där samlingsförvaltning diskuteras 
(till exempel Collections Management och Collections Preservation and Care på 
LinkedIn). 

 



- Jamtli samverkar med europeiska konstmuseer kring utställningar, till exempel  
Blaafarvevaerket i Modum, Moderna museet i Modena och National Gallery i 
Dublin 
Insats 2015: Under 2015 tar Jamtli fram en ansökan inom Kreativa Europa med 
utgångspunkt i frågan kring hur man når fler människor med olika bakgrunder med 
äldre konstsamlingar. Möjligen kan det leda fram till ett utställningssamarbete. 

 
- Nationalmuseum Norr-initiativet marknadsförs i Europa 

Insats 2015: Det första steget blir att för projektet upprätta en hemsida på svenska och 
engelska. 
 

 
1.d NCK 
 
- Jamtli och NCK deltar i europeiska nätverk i samverkan med NCK och 

regionen (EARLALL, Culture Action Europe, Nemo) 
Insats 2015: Jamtli avvecklar sitt engagemang för NCK i EARLALL allt eftersom 
Region Jämtland Härjedalen själva tar över ansvaret. Jamtli fortsätter dock att följa 
verksamheten och vid olika tillfälle delta i verksamhet som passar till egna 
utvecklingsbehov. 
Insats 2015: Jamtli fortsätter sitt arbete i styrelserollen för NCK i Culture Action 
Europe. 
Insats 2015: Jamtli fortsätter sitt arbete i NEMO för NCK 
 

- Jamtli och NCK samarbetar i tre europeiska projekt, exempelvis kring 
konstpedagogik och social sammanhållning 
Insats 2015: Jamtli medverkar tillsammans med NCK i en projektansökan om digital 
pedagogik till Nordplus vuxen 
Insats 2015: Jamtli medverkar tillsammans med NCK i en projektansökan om regionala 
effekter av kulturarvsinstitutioner till interreg 
Insats 2015: Jamtli samverkar med NCK i projektet ”Pride, Joy and Surplus value” om 
volontärer 

 
- Jamtli och NCK samarbetar om utveckling och genomförande av kurser i 

kulturarvspedagogik i Europa 
Insats 2015: Jamtli samverkar med NCK i projektet ”Pride, Joy and Surplus value” om 
volontärer. 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
2. Miljö och energi 
 
2.a Besöksmålet Jamtli 
 
- Jamtli undersöker möjligheten att bli miljöcertifierat 

Insats 2015: Fastighetsförvaltningen undersöker förutsättningarna och vilket 
certifieringssystem som är lämpligt att använda. 
Insats 2015: Utställningssektionen arbetar aktivt med att återbruka utställningsmaterial.  
 



- Jamtli har minst en 100% elbil 
Insats 2015: Fastighetsförvaltningen tar kontakt med aktuella bilfirmor för att utreda 
förutsättningen för ett eventuellt samarbete i frågan. 
 

- Jamtlis energiförbrukning minskas med 10% jämfört med 2014 
Insats 2015: Det under 2014 genomförda styr- och övervakningsarbetet fortsätter att 
injusteras och med tydliga mätbara mål mäts mediaåtgången. 
Insats 2015: På utställningssektionen görs utbyten av kontaktskenor och armaturer i 
Mannens och Kvinnans värld till mer energisnåla varianter under året. Generellt 
kommer vi också att börja ersätta de nuvarande halogenarmaturerna med LED-
armaturer när nyinköp måste göras inom ramen för det normala underhållet.  
 

- Jamtli undersöker möjligheterna för ytterligare miljöanpassning av 
Havremagasinet 
Insats 2015: Ambitionen är en konvertering av dagens värmesystem, som består av 
direktverkande elradiatorer, till fjärrvärme eller bergvärme. 
 

- Jamtli har miljöklassade fordon för föremålstransporter, kulturmiljöarbete och 
övriga transporter 
Insats 2015: Stiftelsen ser över fordonsbeståndet och tar fram en långsiktig plan.  

 
- Miljövänliga och historiska arbetsmetoder används och sprids av Jamtlis 

jordbruk 
Insats 2015: Jordbrukssektionen använder endast miljövänliga metoder och inga 
kemiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel. De fortsätter visa historiskt jordbruk 
från tre sekel. 
 

- Miljövänliga och historiska arbetsmetoder används och sprids av Jamtlis 
byggnadsvård 
Insats 2015: Grundläggande antikvariska principer förankras hos Jamtlis hantverkare 
Insats 2015: Miljövänliga och historiska arbetsmetoder skall användas praktiskt i arbetet 
med Jamtlis kulturhistoriska hus 
Insats 2015: Byggnadsvårdsläger arrangeras i samverkan med Svenska 
Byggnadsvårdsföreningen 
Insats 2015: Kurser i byggnadsvård fortsätter att anordnas för hembygdsföreningar 
inom ramen för resultaten från det avslutade projektet Hus med historia 
Insats 2015: Undervisning på Mittuniversitetets utbildning i ekobygg under 
byggnadsingenjörernas sista utbildningsår genomförs 
 

 
2.b Regional samverkan 
 
- Jamtli uppmuntrar miljöinitiativ i regionen, till exempel KomTek på Teknikland 

Insats 2015: Jamtli bidrar till marknadsföringen av KomTek genom att samverka kring 
evenemang som Europeiska trafikantveckan.   

 
- Jamtli går med i en solenergiförening som möjliggör byggande av en 

anläggning på Jamtli eller Teknikland 
Insats 2015: Den solcellsförening som Jamtli är andelsägare i och delvis har varit med 
och startat bygger sin första solcellsanläggning på 17kW på Tekniklandsfastigheten vid 
årsskiftet 2014/2015.   



 
- Jamtli driver och utvecklar skolprogram med miljö- och energitema, eventuellt i 

samarbete med bolagen 
Insats 2015: Temat lyfts via skolprogrammen ”Miljövandring” och ”Lek med energi”.   
Insats 2015: Energileken erbjuder hela sommaren en pedagogisk Lek och lär-miljö på 
temat.  
 

- Jamtli blir en arena för, och skapar en testanläggning för, energiarbete i 
samarbete med andra aktörer 
Insats 2015: Fastighetsförvaltningen tar nödvändiga kontakter med olika aktörer inom 
området för att utröna intresse av en centralt (i Östersund) placerad visningsanläggning 
för branschen med fokus på miljövänlig el (solceller, vindkraft, sol-vakumrör) - gärna i 
samarbete med Region Jämtlands energikontor. 
 

- Jamtli Vårmarknad fokuserar i ökad utsträckning på hållbar utveckling 
Insats 2015: Vårmarknaden fortsätter att utvecklas till en av Jämtlands mest välbesökta 
arrangemang med temaområden som omställning, energi och miljö. Samtliga utställare 
erbjuds en utbildning i miljötänkande via hushållningssällskapet.  

 
- Jamtli skapar ett projekt som undersöker kulturmiljövårdens möjligheter att 

bidra till hållbar utveckling genom ett varsamhetsperspektiv (exempelvis kring 
vilka material som ska rekommenderas, olika sätt att räkna på vad som 
egentligen är miljövänligt etc) 
Insats 2015: Byggnadsvård i sig är ett varsamhetsperspektiv och skall marknadsföras 
som miljövänligt. Informationsmaterial sammanställs och distribueras till länets 
samtliga kommuner samt läggs på Jamtlis hemsida. 
Insats 2015: Samverkan med Göteborgs universitets projekt som undersöker 
ekotjänster fortsätter och följs vad det resulterar i. 

 
- Jamtli arbetar för att matutbudet på Jamtliområdet och i hela koncernen, i 

möjliga mån, ska vara ekologiskt och närproducerat 
Insats 2015: Den framtagna planen för ett nytt matutbud med bröd från Frejas bakeri 
och med jämtska närproducerade produkter sjösätts. Varje kvartal säsongsanpassas 
matutbudet i Jamtli Kafé.  

 
 

2.c Nationalmuseum Norr 
 
- Nationalmuseum Norr byggs på ett miljövänligt och energisnålt sätt. 

Materialval och tekniska lösningar ligger i framkant av miljövänligt byggande 
Insats 2015: Arkitekttävling genomförs. 

 
 

2.d NCK 
 
- Jamtli tillsammans med NCK initierar en kartläggning av pedagogiska program 

med hållbar utveckling/miljö som tema 
Insats 2015: Under året undersöks möjliga ställen att söka finansiering till detta arbete. 
 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 



 
3. Tillgänglighet, hälsa och livslångt lärande 
 
3.a Besöksmålet Jamtli 
 
- HLO används för planering och utvärdering av nya lärandeprogram 

Insats 2015: Inom ramen för det löpande arbetet används GLO/HLO vid planering av 
nya lärandeprogram. Större utvärderingar görs dock bara vid projekt där medel avsatts 
för detta.   
 

- Genom forskning och kunskapsuppbyggnad möjliggörs ett kvalitativt 
tillgängliggörande av konstsamlingarna 
Insats 2015: Inventering av konstsamlingarna (särskilt långtidsutlånade verk) fortsätter.  
Insats 2015: Ett forskningsprojekt rörande konstsamlingarnas betydelse i regionala 
museer förbereds. 
Insats 2015: Jamtlis funktion som regional resurs i samlings- och föremålsärenden för 
hela länet innefattar även under år 2015 rådgivning och konkret utbildning i dessa 
frågor inkluderande databasen Sofie.  
Insats 2015: Jamtli erbjuder länets hembygdsföreningar kurser i praktisk 
föremålshantering, -katalogisering, -registrering och -digitalisering. I detta ingår också 
förvaring och förebyggande vård.  
 

- Ett projekt kring berättande skapas  
Insats 2015: Berättarprogram med animation genomförs för skolelever i åk 2 inom 
ramen för Skapande skola.  
Insats 2015: Möjligheterna för en volontärinsats genom framtagning av nostalgilådor 
undersöks 
 

- Volontärer engageras som statister och ny rekvisita förvärvas/produceras 
Insats 2015: Möjligheter för volontärer att bidra med detta undersöks. Chefen för 
volontärverksamheten organiserar medverkan av statister samt eventuell volontär 
produktion av textilrekvisita i samråd med Historieland.    
Insats 2015: Jamtli arbetar under året med projektet ”Pride, joy and surplus value” för 
att undersöka lämpliga metoder för arbete med volontärer. 

 
- Lek & Lär-miljöer byggs/förstärks 

Insats 2015: En ny Lek & Lär-del om timmeravverkning vid skogskojan planeras. 
Insats 2015: De sista förbättringarna av Barnens Energilek görs enligt plan.  

 
- Service och bemötande på besöksanläggningen utvecklas, med särskild tanke 

på barn och barn tillsammans med vuxna. Här ingår också faciliteter som till 
exempel matsäcksrum 
Insats 2015: I planeringen för Nationalmuseum Norr ingår ett matsäcksutrymme som 
man kan nå både direkt utifrån och från museet.  
Insats 2015: Bemötandeutbildning och uppföljning görs under året med 
frontpersonalen och sommaranställda på Historieland (endera internt eller externt lett).  
Insats 2015: En utbildning i service, bemötande och hållbarhet erbjuds 
marknadsutställare vid Jamtlis evenemang. 
 

- Jamtli arbetar för att få större utrymmen för hårdrekvisita som jordbruksredskap 



Insats 2015: Fastighetsförvaltningen projekterar och beräknar vad en permanente 
förrådslokal i anslutning till Kronmagasinet skulle kunna innebära. 
 
Jamtli undersöker möjligheten att ha guidning inne och ute, på svenska och 
engelska, med hjälp av digital teknik via smartphones 
Insats 2015: Ett test görs sommaren 2015 med att filma ett aktörsbemötande i 
någon/några av Jamtlis gårdar och se hur det fungerar för den som inte har möjlighet 
att besöka miljön fysiskt. Parallellt undersöks vägar till att finansiera en större insats. 
 

- Jamtli har gratis wifi i Rentzhogsalen, kafét, receptionen, utställningarna, 
skattkammaren, Lignellsalen och vandrarhemmet 
Insats 2015: Under 2015 tas en kostnadsberäkning fram. Gratis och väl fungerande wifi 
i kafét och vandrarhemmet säkerställs. 
 

- Varje år avsätter Jamtli medel för att genomföra insatser för ökad tillgänglighet. 
Insatserna görs i samråd med brukarrådet och i enlighet med Jamtlis 
övergripande tillgänglighetsplan 
Insats 2015: Tillgänglighetsplanen uppdateras och planerade åtgärder verkställs. Den 
största satsning för året är att skapa en hörslinga i Gillesalen på Restaurang Hov.  
Insats 2015: Den försenade insatsen att skapa ett vägledningsblad på engelska till 
basutställningarna genomförs till högsäsongen.  
Insats 2015: Till sommaren förbättras tillgången till audioguidning i basutställningen då 
även utställningen ”Vikingar” presenteras på detta sätt.   

 
- Jamtli fortsätter att skapa program för livslångt lärande, med särskilt fokus på 

barn och ungdom, unga vuxna, invandrare och den åldrande befolkningen 
Insats 2015: Barn och ungdom (och barn tillsammans med vuxna) förblir en högt 
prioriterad målgrupp med gratis skolprogram och fri entré för åldrarna 0 t o m 18 år.  
Insats 2015: I produktion av utställningar och evenemang/program finns 
barnperspektivet med.  
Insats 2015: Skolklasser och förskolegrupper erbjuds ett omfattande programutbud och 
nya program skapas kring de tillfälliga utställningarna ”I tavlornas värld”, ”Inland” och 
”Spelar roll” samt inom Skapande skola även ”Karoliner.”  
Insats 2015: Historielands erbjuder barntidsresor, barn-för-en-dag-tillfällen samt en rad 
Lek och lär-stationer.   
Insats 2015: Planer på en ny Lek och lär-miljö tas fram  
Insats 2015: Öppna förskolan skapar attraktiva program för de yngsta med deras 
barnlediga föräldrar eller mor/farföräldrar.   
Insats 2015: Kurser och nätverksträffar i tidsresemetodik arrangeras  
Insats 2015: Jamtli verkar för framtida samarbeten kring den planerade förskolan på 
Hofvallen.  
Insats 2015: För de äldre erbjuds After Work-program med förmånligt fika under höst 
och vår.  
Insats 2015: En årlig öppet hus-dag på minnesstimuleringstema arrangeras för äldre.  
Insats 2015: Särskilda program med minnesstimulering och utlån av minneslådor 
erbjuds. 
Insats 2015: Uppsökande verksamhet och kurser i minnesstimulering med hjälp av 
kulturarv erbjuds  
Insats 2015: SFI-grupper tas emot på Jamtli i samarbete med Lärcentrum och Primrose 
AB.  



Insats 2015: Ett antal introduktionsträffar till Öppna förskolan för föräldrar inom SFI 
planeras.  
Insats 2015: Praktikanter med invandrarbakgrund sysselsätts inom ramen för 
Folkuniversitetets projekt ”Korta Vägen” samt genom olika åtgärdsprogram via 
Arbetsförmedlingen.  
Insats 2015: Gruppen unga vuxna aktiveras genom olika erbjudanden om praktik och 
PRAO.  
Insats 2015: Ca 200 ungdomar erbjuds årligen kommunala feriearbeten på Historieland.  
Insats 2015: Hundratals program, aktiviteter och evenemang arrangeras som riktar sig 
till en allmän publik i alla åldrar.  
Insats 2015: Ökade ansträngning görs för att hitta samarbetsparter i anslutning till 
utställningar och evenemang för att öka regionens delaktighet i Jamtlis verksamhet. 
Insats 2015: Jamtli undersöker möjligheten att skapa ett integrationsprojekt med fokus 
på möten mellan invandrare och volontärer.   
Insats 2015: Samarbetet med K2 fortsätter. 
Insats 2015: Samarbetet med Mica fortsätter. 

 
- Jamtli fortsätter att skapa angelägna, innovativa och kvalitativa utställningar och 

evenemang som anpassas till Jamtlis olika målgrupper under året 
Insats 2015: Evenemangsåret planeras så att utställningar och evenemang sprids ut 
under hela året och med särskild tanke på årstidens aktuella målgrupp och särart. Under 
sommaren erbjuder Jamtli lättsammare utställningar som passar en bred semesterpublik 
med många hitresta turister, under samma period visar vi gärna också efterfrågad konst 
ur samlingarna, under höst och vår riktas utställningarna i stället mycket mot skolan 
och under vintertid finns utrymme för mer smala produktioner för den lokala publiken.  
 

Utställningar och arrangemang 2015:  
 
(8 nov 2014) - 8 mars  
I tavlornas värld 

  
10 jan  
Karolinervinter 

 
24-25 jan  
Förtrollat 
 
15 feb 
Inland - utställningspremiär 
 
1 mars  
Vinterfest med Jamtlis gynnare 
 
19 apr 
Fest och flärd – utställningspremiär 
 
17 maj  
Med saxen som pensel – utställningspremiär 
 
23-24 maj 
Vårmarknaden 



 
6 juni 
Nationaldagen 
 
19 jun  
Midsommarafton 
 
20 juni-16 aug  
Historieland 
 
13 sept 
Jamtlidagen 
 
27 sept 
Spelar roll - utställningspremiär 
 
6 nov  
Jamtlinatt 
 
22 nov  
Mat - utställningspremiär 
 
29 nov-6 jan 2016 
Julmuseum 
 
4-6 dec  
Julmarknaden 

 
- Jamtli utvecklar metoder för hur man genom kulturarv och kreativitet kan 

förstärka EU:s utpekade ”basic skills”, det vill säga grundläggande 
kompetenser för att invånare blir anställningsbara och kan behålla sin 
anställning. 
Insats 2015: Jamtli ställer sig till förfogande för ett fortsatt och förstärkt samarbete med 
Arbetsförmedlingen när den nya arbetsmarknadspolitiken implementeras. 
 

- Jamtli fortsätter att utveckla program för Skapande skola 
Insats 2015: Inom ramen för Skapande skola genomförs Programmen Karoliner, På 
flykt, Örat Hör, Vikingaläger och Tidsresor. Nytt för året är programmet om Karoliner.  
Insats 2015: Jamtli fortsätter att vara en aktiv part i Regionalt Kulturforum för 
Skapande skola. 

- Jamtli deltar i RSM:s museipedagogiska strategigrupp 
Insats 2015: Deltagandet fortsätter. 
 

- Jamtli deltar i FRI:s olika temagrupper 
Insats 2015: Den pedagogiska temagruppen ”FRI-pedagogerna” träffas minst två 
gånger per år för att utbyta erfarenheter och idéer.  
Insats 2015: Fastighetsförvaltningen deltar i kulturbyggnadsgruppen under 2015. 
Insats 2015: Under 2015 utarbetas en reviderad version av policydokumentet om 
friluftsmuseerna och pedagogiken.   
 

- Jamtli utvecklar parkområdets attraktionskraft ytterligare 



Insats 2015: En klockstapel uppförs/påbörjas invid Jamtlis kyrka 
Insats 2015: Kyrkogården vid Jamtlis kyrka färdigställs 
Insats 2015: Arbetet med att förbättra området med bänkar, skyltar et c fortsätter. 

 
3.b Regional samverkan 
 
- Jamtli erbjuder årligen uppsökande skolprogram i länets skolor, och tar fram 

rekvisita till minst tre pedagogiska program 
Insats 2015: Besök till skolor ute i länet genomförs liksom under 2014 för ca 50 klasser 
med hjälp av medel från landstinget.  
Insats 2015: Parallellt med detta erbjuder Länstrafiken fria bussresor till Jamtli för 
länets skolor om de reser i mindre grupper (gäller utanför närområdet och Östersund).  
Insats 2015: Om ekonomiskt möjligt tillverkas rekvisita till ett program om matens 
historia i anslutning till utställningen på detta tema.   

- Jamtli tar ett ansvar för fortbildning av pedagogisk personal i bolagen 
Insats 2015: Ny personal på dotterbolagen erbjuds möjlighet till studiebesök på Jamtli 
samt välkomnas att delta i eventuellt förekommande pedagogisk fortbildning. 
 

- Jamtli utvecklar nya sätt att informera kommunerna om vilken verksamhet 
Jamtli utför i respektive kommun 
Insats 2015: Jamtlis arkeologer och byggnadsantikvarier fortsätter sin nära samverkan 
med enskilda och offentliga aktörer i länets kommuner.  
 

- Den digitala tillgången till Jamtlis samlingar ökar 
Insats 2015: ett dokumenthanteringssystem inköps för diariet/ämbetsarkivet och tas i 
bruk under året.  
Insats 2015: bildarkivet på Jamtlis hemsida hålls aktuellt och levande genom att nya 
foton ur samlingarna tillförs sidan varje månad. En särskild insats genomförs för att 
publicera delar av Bengt Weilerts samling.  
Insats 2015: kulturarvs-IT:s verksamhet fortgår och bidrar till både social inkludering, 
social rättvisa och regional utveckling, vid sidan av de goda resultat för 
föremålsregistrering/-digitalisering som detta arbete innebär för museet internt.  
Insats 2015: Jamtli medverkar tillsammans med NCK i en projektansökan om digital 
pedagogik. 
Insats 2015: digitaliseringen av bibliotekets nyförvärv samt visst äldre material i Book-
IT fortgår. En strategi för fortsatt digitalisering av Jamtlis övriga bokbestånd (litteratur i 
föremålssamlingarna till exempel) förbereds. I samband med detta fortsätter 
magasinering av sällan brukat material och dubbletter.  
Insats 2015: kunskap om Jamtlis samlingar sprids via hemsidan. En särskild satsning 
görs på Jämtlandsskåp. 
Insats 2015: utreds hur det dokumenthanteringssystem som inköps för 
diariet/ämbetsarkivet kan användas för faktaarkivet, kulturmiljövårdens fotografier etc. 
Digitaliseringsarbete förbereds och planläggs.  

 
- Jamtli hjälper Heimbygda, hembygdsrörelsen och andra föreningar med 

kunskap om Leaderprogrammet 
Insats 2015: Med Leaderprogrammets uppstart senvåren 2015 kommer Jamtli att 
erbjuda konsultbistånd till hembygdsföreningar och andra föreningar. 
 



- Jamtli skapar projekt kring hantverk och konsthantverk/design som 
fortsättning på Kulturarvets hantverk 
Insats 2015: Beroende på gemensamma prioriteringar inom Mist (Museerna i Sör-
Tröndelag) och Jamtli, kommer en interregansökan att tas fram. 
 

- Jamtli utvecklar regionalt samarbete kring dokumentation och guidning för 
volontärer 
Insats 2015: Jamtli arrangerar i samarbete med Arbetsam ”lilla museiskolan” en 
utbildning för mindre museer och hembygdsgårdar i regionen. I samband med detta 
utreds möjligheten för samarbete kring dokumentationsinsatser, guideutbildning samt 
pedagogiska insatser i regionen.   

 
- Jamtli arbetar för att matutbudet på Jamtli och i hela koncernen ska passa 

människor med olika allergier, religiösa övertygelser etc 
Insats 2015: Utbudet ses över i samband med att affärsplanen skapas. En lathund över 
vad besökare med olika allergier etc kan erbjudas tas fram.  
 

- Jamtli utvecklar samarbetet med Landsarkivet och Föreningsarkivet i den nya 
gemensamma expeditionen i Landsarkivhuset 
Insats 2015: Jamtli medverkar i planering och genomförande av programverksamhet 

 
 
3.c Nationalmuseum Norr 
 
- Nya konstpedagogiska metoder utvecklas i samarbete med Nationalmuseum 

och NCK 
Insats 2015: I samband med förberedelserna av en gemensam utställning 2016 kommer 
Jamtli att särskilt prioritera utvecklingen av nya pedagogiska grepp. 
 

- Utställningar med samtida konst arrangeras i Exercishallen 
Insats 2015: Jamtli undersöker förutsättningarna. 

 
 
3.d NCK 
 
- Jamtli uppdrar till NCK att leverera fortbildning i HLO till bolagen 

Insats 2015: Om NCK:s resurser tillåter, uppdrar Jamtli till NCK att genomföra en 
sådan utbildning för bolagen. 
 

- Jamtli samverkar med NCK om digital kulturarvspedagogik 
Insats 2015: Under året söks ett projekt om digital pedagogik från Nordplus vuxen. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
4. Kultur och kreativa näringar 
 
4.a Besöksmålet Jamtli 
 
- Ett butiksråd inrättas som tar fram fler produkter med kopplingar till Jamtlis 

samlingar och verksamhet 



Insats 2015: Butiksrådet som etablerades 2014 har minst 3 möten under året då 
framtagning av produkter med anknytning till museets samlingar diskuteras. 
Insats 2015: Försök görs att skapa attraktiva kort utifrån historiska fotografier i våra 
samlingar. 
Insats 2015: Försök görs att lansera företagsgåvor som är typiska för länets 
kulturhistoria och via säljblad marknadsföra dem till de större företagen i länet.  
Insats 2015: Arbetet med en tematisk ”highlights”-publikation rörande 
textilsamlingarna fortsätter under år 2015. Externa medel har erhållits för tryckning. 
Urval av föremål färdigställs och fotografier av föremålen tas fram. Publikationen skall 
utges på Jamtli Förlag och säljas i Jamtli Butik. 
 

- Jamtli samverkar med olika utbildningar för att kunna ta emot elever inom till 
exempel hantverk 
Insats 2015: Fastighetsförvaltningen har 2014 - 2016 en person som genomför en YH-
utbildning till snickare med inriktning kulturhus. Ny kontakt tas med YH-utbildningar 
för att presentera möjligheterna som finns på Jamtli. 
Insats 2015: Samverkan med Miun och Jämtlands gymnasium fortsätter kring 
utbildning och undervisning i byggnadsvård, bebyggelsehistoria och kulturmiljövård  
Insats 2015: Samverkan mellan Jämtlands Gymnasium, Marieby kök och Jamtli kring 
utbildning av restaurangelever fortsätter på Restaurang Hov  
Hållands folkhögskola gör årliga studiebesök vid Havremagasinet och Jamtlis arkiv 
Insats 2015: Smides-, tapeteserar- och träskärarutbildningar i Kramfors gör årliga 
studiebesök i Havremagasinet och Jamtlis arkiv 

 
Jamtli som Sveriges Julmuseum lockar nya turister till Östersund 
Insats 2015: Utifrån de erfarenheter som vanns 2014 lanseras ett nytt besöksdragande 
program för perioden. Om möjligt avsätts mer resurser till detta och söks fler 
samarbetsparter.  
 

- Besökstalen för Jamtli stabiliseras på en nivå mellan 190 000 och 200 000 besök 
per år 
Insats 2015: En särskild satsning görs på marknadsföring av Jamtli Historieland, för att 
uppmärksamma anläggningens nyheter under de senaste åren samt möjligheterna till 
aktivitet oavsett väder. 
Insats 2015: Marknadsföring av konferensmöjligheter och bokningsbara program för 
vuxna. genomförs, bland annat genom Jamtlis medverkan i Östersund Convention 
Bureau. 
Insats 2015: Utställningar och evenemang förläggs strategiskt över året med hänsyn 
tagen till olika målgrupper.  
Insats 2015: Angelägna utställningsteman liksom försök att utveckla publikens 
delaktighet förväntas ge effekt på besökstalen.  
Insats 2015: De fasta utställningarna underhålls löpande.  
Insats 2015: Skolprogrammen upprätthålls på en hög nivå enligt ovan.  
Insats 2015: Nyheter skapas på Historieland för att upprätthålla intresset. Under 2015 
är de större nyheterna klockstapel vid kyrkan och en ny historisk cykeltur om 
kommunikation 
Insats 2015: Via volontärsprojektet kan Historieland berikas av fler statister och 
aktiviteter, framför allt i Hackåsateljén. 
Insats 2015: För att på sikt skapa nya attraktioner på Historieland utreds möjligheter till 
samarbete med Östersunds kommun kring den nya förskolan på Hofvallen.  



Insats 2015: För att öka attraktionsförmågan hos norrmännen lyfter Historieland fram 
händelser som handlar om norsk-jämtsk historia.  
Insats 2015: Historieland prövar också att ha aktörer inomhus vid både regn och 
värmebölja för att locka besökare oberoende av väder. 
Insats 2015: Jamtli Bildbyrå och Jamtlis fotosamlingar marknadsförs genom bildspel 
som visas i Jamtli Kafé 
Insats 2015: Jamtlis kulturhistoriska hus underhålls och åtgärdas med antikvariskt 
förhållningssätt och enligt plan för långsiktigt bevarande och ett förbättrat 
tillgängliggörande.  
Insats 2015: Föredrag och föreläsningar om kulturmiljöarbetet och forskning inom det 
området hålls ute i länet, såväl som på Jamtli. 
 

- Affärsplaner upprättas och implementeras för 
o Historieland 
o Vårmarknad 
o Julmarknad 
o Butik 
o Kafé 
o Vandrarhem 
o Konservering 
o Byggnadsvård 
o Arkeologi 
o Bildbyrå 
o Visningar/program 
o Lokaluthyrning 

Insats 2015: Affärsplaner för ovanstående verksamheter tas fram före 1 september 
2015 och följs upp löpande.   

 
 
4.b Regional samverkan 
 
- Jamtli utvecklar metoder för gemensam marknadsföring tillsammans med 

bolagen 
Insats 2015: Entrésamarbetet sommartid fortsätter.  
Insats 2015: Möjligheten för att skapa en volontär redaktion och producera ett 
tidningsmagasin som kan bidra till spridning av Jamtlis och dotterbolagens verksamhet 
undersöks.   

 
- Jamtli skapar nya samarbeten med andra aktörer i syfte att öka regionens 

attraktionskraft 
Insats 2015: Möjliga samarbetsparter söks specifikt kring Julmuseum-perioden. 
Insats 2015: Mer ansträngning görs för att öka regionens delaktighet genom samarbete 
kring program i anslutning till utställningar och evenemang.  
Insats 2015: Nya samarbetsformer söks kring den planerade förskolan på Hofvallen 
Insats 2015: Nya samarbeten söks kring minnesstimulering 
Insats 2015: Ansträngningar görs för att hitta samiska kontakter för att på sikt utveckla 
verksamheten kring kåtan på Historieland.  
Insats 2015: Samarbetet utökas med Jämtlands Gymnasiums utbildning inom Hotell 
och turism.  
Insats 2015: Jamtli undersöker möjligheten för volontärsamarbete mellan gynnarna och 
andra ideella föreningar i regionen.  



 
- Tillsammans med hembygdsrörelsen och andra aktörer utvecklas 

Locknemagasinet och får 3-4 nya hyresgäster 
Insats 2015: Artikel om Locknemagasinet och dess möjligheter publiceras i ett 
eventuellt volontärmagasin.  

 
- Jamtli ökar kunskapen om regionens kulturarv  

Insats 2015: I samverkan med Stockholms universitet kommer skelett som hittades vid 
de arkeologiska utgrävningar som gjordes vid Frösö kyrka 2014 att C14-dateras samt 
analyseras osteologiskt. Det ger helt nya möjligheter för miljöarkeologiska 
undersökningar rörande Frösön.  
Insats 2015: Med bidrag från Länsstyrelsen och i samverkan med Gaaltije och 
Tåssåsens sameby fortsätter dokumentationen av det samiska vintervistet i Stortjärn. 
Under år 2015 skall bland annat en kåta rekonstrueras. 
Insats 2015: Fornminnesinventering genomförs i Härjedalen. 
Insats 2015: Jamtli försöker etablera och driva ett FOU-projekt om offentliga parker 
och enskilda trädgårdar i länet med historisk utgångspunkt i syftet och bruket av 
desamma. En sannolik samarbetspartner är Kungliga Lantbruksakademien 
 

- Jamtli erbjuder särskilda visningar av samlingar till företagare och 
kulturhantverkare 
Insats 2015: Studiebesök tas emot från exempelvis Hållands folkhögskola och smides-, 
tapeteserar- och träskärarutbildningar i Kramfors. 
Insats 2015: Under Jamtlidagen 2015 arrangeras öppet hus som vanligt i 
Havremagasinet och ges visningar med speciell inriktning.  
 

- Tillsammans med bolagens VD och styrelser formuleras affärsplaner för delar av 
bolagens verksamhet 
Insats 2015: I samband med framtagandet av ägardirektiv för bolagen föreslår Jamtli att 
bolagen tar fram affärsplaner. 
 

- Minst två nya regionala bolag etableras 
Insats 2015: Inga nya initiativ under 2015. Samtal med Krokom och Strömsund 
fortsätter. 
 
 

4.c Nationalmuseum Norr 
 
- Jamtli arbetar för att hitta kommersiella möjligheter för andra aktörer i regionen 

genom en etablering av Nationalmuseum Norr 
Insats 2015: Jamtli strävar efter att under 2015 ta fram 2-5 avtal med andra aktörer i 
regionen som kan växa med en etablering av Nationalmuseum Norr. 

 
 
4.d NCK 
 
- Jamtli och NCK skapar ett strukturfondsprojekt kring kultur och kreativa näringar 

Insats 2015: En projektansökan lämnas in under året. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 



5. Interkulturell dialog och social rättvisa 
 

5.a Besöksmålet Jamtli 
 
- Samarbeten kring SFI, minnesstimulering och rehabilitering utvecklas med 

användande av många olika delar av Jamtlis verksamhet 
Insats 2015: Jamtli letar vägar att fortsätta det egna arbetet med minnesstimulering för 
äldre, dels via  tidigare samarbetsparter på Östersunds kommun/ute i länet och dels via 
eventuellt nytt samarbete med studieförbundet Vuxenskolan om uppsökande 
verksamhet. 
Insats 2015: Jamtli fortsätter att erbjuda fortbildning/kurser kring minnesstimulering 
med hjälp av kulturarv. Målgruppen är personal inom museisektorn, äldreomsorgen 
och sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet. Om möjligt skapas ett större 
Interregprojekt, enligt ovan.  
Insats 2015: Samarbetet med Lärcentrum och Primrose AB om att ta emot SFI-grupper 
på Jamtli fortsätter och ett antal introduktionsträffar till Öppna förskolan för föräldrar 
inom SFI arrangeras.  
Insats 2015: Praktikanter med invandrarbakgrund sysselsätts inom ramen för 
Folkuniversitetets projekt ”Korta Vägen” samt genom olika åtgärdsprogram via 
Arbetsförmedlingen.  
Insats 2015: Psykiatrins öppna dagverksamhet (K2) samarbetar med Jamtlis 
jordbrukssektion.  
Insats 2015: Jamtlis samarbete med MICA fortsätter. 
 

- En tjänst som chef för stiftelsens volontärverksamhet inrättas för att stärka och 
utöka arbetet med volontärer 
Insats 2015: Tjänsten tillsätts i januari 2015. Chefen för volontärverksamheten ökar 
genom sitt arbete kunskapen om volontärverksamhet och skapar nya projekt som leder 
till ökat volontärt engagemang för Jamtlis verksamhet.   
 

- Jamtlis volontärer ökar i antal jämfört med 2014 och bereds fler aktiviteter inom 
hela Jamtlis verksamhetsområde 
Insats 2015: Genom projektet ”Pride, joy and Surplus value” undersöks möjliga 
aktiviteter. 
 

- Jamtli Öppna Förskola arbetar för att nå fler med utländsk bakgrund 
Insats 2015: I samarbete med Lärcentrum och SFI fortsätter försöken att särskilt bjuda 
in invandrarföräldrar till Jamtlis Öppna Förskola i syfte att få dem att hitta till den 
öppna verksamheten där.  
 

- Jamtli upprättar en utvecklingsplan för besöksanläggningen där vi inkluderar 
nya sociala och interkulturella perspektiv, med särskild tanke på unga på väg in 
på arbetsmarknaden, den åldrande befolkningen, flyktingar och invandrare 
Insats 2015: Arbetet påbörjas. 
 

- Jamtli reviderar sin forsknings- och dokumentationsplan för hela stiftelsen och 
lyfter fram den interkulturella dialogen 
Insats 2015: Arbetet inväntar resultatet från punkten ovan. 
 



- Jamtli upprättar en insamlingsplan för hela stiftelsen där den interkulturella 
dialogen lyfts fram 
Insats 2015: En grundläggande plan för insamling och förvärv färdigställs under 2015. 
Den planen kan enkelt synkroniseras med inriktning från utvecklings-, forsknings- och 
dokumentationsplanen. 
 

- Diariesystemet byts ut för att kunna ge medborgare och media god service 
Insats 2015: Ett dokumenthanteringssystem med ärendehanteringsfunktion inköps och 
tas i bruk. Dokumenthanteringssystemet kan hantera flera företag och är sammanlänkat 
med ämbetsarkivet, vilket borgar för effektiv och smidig ärendehantering. 

 
 

- Jamtli upprätthåller det höga antalet möten med skolklasser och når ut brett till 
länets skolor med angelägna teman 
Insats 2015: Under året planerar Jamtli att nå ca 350-400 grupper från skola/förskola 
med program kring Skapande skola, uppsökande skolverksamhet ute i länet och 
skolbesök på museet.  
Insats 2015: Flera av årets utställningar har skolklasser som främsta målgrupp och de 
liksom våra program inom Skapande skola lyfter fram både konst och historiska ämnen 
men också viktiga värdegrundsfrågor för skolan (t ex invandring, integration, 
civilkurage, fred, mat och hälsa). 
 

- Publikens delaktighet ökar i Jamtlis utställningsprojekt (audience development) 
Insats 2015: Utställningssektionen arbetar aktivt för att öka publikens delaktighet kring 
olika utställningar. Samarbeten söks med både privatpersoner, kulturskapare 
institutioner/organisationer, företag och pressen.  
Insats 2015: Ett internt seminarium genomförs med stöd av NCK för att fler inom 
organisationen ökar förståelsen för hur man skapar delaktighet 
Insats 2015: I Jamtli Kafé fortsätter Jamtli att erbjuda kulturskapare, lokalhistoriker m fl 
i länet en utställningsyta för mindre utställningar på olika teman. Julkortstävlingen 
inbjuder till medskapande.  

 
 
5.b Regional samverkan 
 
- Webb-tv-sändning av föreläsningar på Jamtli görs till minst fyra andra orter 

Insats 2015: Sändningarna till Bräcke Folkets Hus fortsätter. Under 2015 skapas 
samarbete med Fjällmuseet i Funäsdalen och kontakt tas med 1-2 st ytterligare ställen i 
länet för att få igång sändningar dit.  
 

- Kunskap om Jamtlis kulturmiljöarbete sprids via hemsidan 
Insats 2015: Jamtlis hemsida uppdateras även fortsättningsvis regelbundet. I mån av tid 
utreds utvecklingsmöjligheter, som att länka fyndplatser till föremål i samlingarna. 
Insats 2015: Arkeologernas Facebook-sida används för informationsspridning. 
 

- Jamtli deltar i Grön omsorg tillsammans med LRF och Östersunds kommun 
Insats 2015: Arbetet fortsätter. 
 

- Jamtli och bolagen tar emot lärlingar, praktikanter och människor med behov av 
arbetsträning 



Insats 2015: Jamtli arbetar aktivt för att bereda plats för så många människor som 
möjligt som behöver en plats att utvecklas och växa.  
Insats 2015: Kulturarvs-IT:s verksamhet fortgår och bidrar till både social inkludering, 
social rättvisa och regional utveckling.  

 
- Jamtli och bolagen skapar projekt kring flyktingar som volontärer 

Insats 2015: Möjligheter för ett projekt där flyktingar introduceras i volontärprojekt 
tillsammans med Jamtlis Gynnare undersöks.   

 
- Jamtli utvecklar nya möten med nya brukargrupper i samarbete med 

landsarkivet och föreningsarkivet i den gemensamma arkivexpeditionen 
Insats 2015: Tillsammans med ÖLA och FAJ utreds behov, möjligheter och planeras 
verksamhet 

 
 
5.c Nationalmuseum Norr 
 
- Nationalmuseum Norr planeras för att vara en särskild resurs för unga på väg in 

på arbetsmarknaden, den åldrande befolkningen, flyktingar och invandrare 
Insats 2015: Inga särskilda insatser under 2015. 

 
 
5.d NCK 
 
- Jamtli tillsammans med NCK deltar i utvecklingsinsatser som riktar sig till unga 

på väg in på arbetsmarknaden, den åldrande befolkningen, flyktingar och 
invandrare 
Insats 2015: NCK driver projektet ”interkulturell dialog på svenska museer” där Jamtli 
är ett av de museum som kommer att studeras och ligga till grund för analys och 
rekommendationer. 
 

- Jamtli tillsammans med NCK arbetar med projekt som handlar om audience 
development 
Insats 2015: NCK ansöker under året om ett projekt kring audience development i 
relation till arkiv där Jamtlis arkiv är en part. 
 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 


