Protokoll f<irt vid sammaritrlde med styrelsen fdr
Stiftelsen Jamtli
Fredag den23 februari 2018 kl. 9.30 Plats : Festinrummet, Jamtli

Nirvarande: Lena BIckelin, Patrick Andersson, John
Brattml4rr, Sigrid Grenholm, Gunnar F!.Im, Ellen Hlttsten,
Karin Thomasson, Kent Karlsson samt Henrik Zipsane,
Therese Renstrcim, Anden de Sinegube, ULica Lofstedt och
Pemilla Bdclstrom.
Fackliga fciretridare : Mona Karlstrcim (Vis ion)

51

Justering av protokoll

tilllgg av en informationspunlrt,
och utsigs Kent Karlsson att jimte ordforanden justera dagens
protokoll.
Foredragnings listan godkdndes med

Balutsriterrbn
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StiftelsenJamtlis irsredovisning

for

Therese Renstrcjm foredrog Stiftelsen Jamtlis irsredovisning
2017 samt informerade om ekonomisk omslutning och resultat
For stiftelsen samt donerbolagen. Skatter och avgifter dr betalda.

2017

(Bilaga.)
Sryrelsen beslutade

-

att godkinna irsredovisningen.

53

Henrik Zipsane foredrog Stiftelsen Jamtlis verlsamhetsberittelse

for

Stiftelsen Jamtlis verlsamhetsberaruelse 2017

2017.

(Bilaga)
Sq,relsen beslutade

-

54

att godkdnna verlsamhetsberJttelsen,
utifrin en del mindre justeringar i texten.

Henrik Zipsane foredrog Stiftelsen Jamtlis budgetrndssiga forutsdttningar och utmaningar iret 2018 och framit. Visentlig okning
av Statens Kulturrids anslag till regionalisering av effekema frin
etableringen av NationalmuseumJamtli samt justeringar av taket
fAr bidng till finansiering lon till anstlllda med sidant bidrag stirkar stiftelsens ekonomiska situation. Samtidigt ir det vikigt an
driva frigan med okad statligt anslag till Nationalmuseum for an
finansiera en rirnlig nivi for driften av NationalmuseumJamtli
ffin20l9 och framit.

Budgetruissiga forutsdttningar

och utmaningar 20l8ff

Sqrelsen beslutade

- att godkinna informationen.

E

ss

xtra tillfallig

kas

sakredit

Henrik Zipsane fciredrog StiftelsenJamtlis behov av en extra till-

fillig

kassakredit.

(Bilaga)
Sryrelsen beslutade

-

att uppta en checkkredit om maximalt 3 miljoner kronor
hos Swedbank AB. Sq,relsen beslutade vidare att stiftelsen
pantsdtter fastigheten Ostenund Norr 1:14 med pterligare
3 miljoner kronor, utover de 2a miljoner kronor som
fastigheten redan Ir pantsatt som slkerhet for de befintliga
linen hos SwedbankAB.

s5

Henrik Zipsane pre s e nte rade dgardirekiv
Virldsarv Ragundadalen AB.
(Bilaga)

fo

r done rbo laget

^Agardirekiv for Vdrldsarv
Ragundadalen AB

Sryrelsen beslutade

-

an godkdnna dgardirekivet.

s7

Henrik Zipsane foredrog fonlaget pi forsaljning av akier i NCI( till
en fristiende organisation inom museiomridet i Lefiland.
(Bilasa)

Forsriljning av akier i NCI( till
organisation i Letdand

Sryrelsen beslutade

- an godkdnna fonaljning av 25 akier i NCI( till organisationen
Creative Museum i Lettland.

58

Ledamoter i sryrelsen

I enighet

med Stiftelsens reviderade stadgar, med tio ledamoter i sryrelsen
utse John Brattml,r till ordinarie ledamot, resterande av 20L8.
Sq.relsen

-

godkinde fonlaget.

f rfanmttm fr;n zsk s anfuten
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Stiftelsen Jamtlis reviderade

Henrik Zipsane presenterade de nu reviderade stadgama som inkommit stadgar
frin Kammarkollegiet.
(Bilaga)

Sq,relsen

- godkdnde informationen.

s10

Henrik Zipsane rapporterade frin Jamtlisamrid 1.6 f ebruan 20 18,
hlrunder den problematik som har uppstitt kring kommunala
ferieprakikanter och de konsekvenser defta kan fi samt om samarbetet med Ostenunds kommunledning i frigan.

Jamtlisamrid 1 6 februa

i

201,8

Sryrelsen

-

godkinde informationen.

s11

Rapport frin domerbolagen:

ulrica Lofstedt, VD for NCK, rapporterade frin verlsamheten
samt om mojligheter och utmaningar i ndrtid och pi sik.

NC( AB

Sry,relsen

-

godkdnde rapporten.

s12

Henrik Zipsane rapporterade om blgget av bostdder pi Jamtli.

Rapport: Jamtlis stugby

Styrelsen

-

godkdnde rapponen.

s13

Rapport: Nationalmuseum

Henrik Zipsane rapporterade frin artetet i strukurfondsprojeket
"Nationalmuseum Norr. Adderat vlrde genom konstupplevelser i
vdrldsklass" samt informerade om planerad verlsamhet i Nationalmus eum Jamtli. De s s uto m informe rade s om Nationalmus eunr
dskande hos regeringen in for budget 2019 och framit, om brev
som skickas fdn RegionJdmtland Ftirjedalen och Gtersunds kommun till regeringen samt om att information om situationen ska ges
till regionens rilsdagsledamciter och behovet att a17a soker piverka
lrendet om okad medfinansiering av driften si gou det gir.

Jamtli

(Bilaga.)

Srpelsen

- godkinde rapponen.
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Or.iga lrenden

Inga ovriga irenden.
nf o rmation f rin Jamtlis
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Gote Mur6n, avgiende ordforande iJamtlis Gprnare, informerade
om " G).mnamas" verksamhet.

Gynnare

il'
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Sq,relsen

-

tackade for informationen och det fina samartetet.

Gtersund 20L8-02-23

Justeras

Kent Karlsson

[rdamot

