
Protokoll fiirt vid sammantrfide med styrelsen f<ir

Stiftelsen Jamtli
Fredag den L funi 20L8, kl. 9.30 - 12.15

Plats: Festinrummet, Jamtli
Nlrvarande: Lena Bdckelin, Trine Amundsen, Patrick
Andersson, John Bnttmyhr (per telefon), Anden Edvinsson,
Ellen Hynsten, Kent Karlsson samt Henrik Zipsane, Therese

Renstrcim och Christina G. tff4stman.

Fac kliga fciretridare : Mona Karlstrcim (Vis ion)

Ordforande Lena Blckelin oppnade mcitet och hllsade
Trine Amundsen vllkommen som nyledamot utsett av

Heimbgda.

s1
Foredragningslistan godkdndes med tilldgg av en ovrig friga,
och utsigs Kent Karlsson att jamte ordforanden justera dagens

protokoll.

Bahtsrirw{m

Justering av protokoll

s2
The re s e Renstro m f ore dro g Stifte ls en Jamtlis budgetuppfolj 

"i"gtill och med april minad 2018. Samtalades kring den ekonomiska
situationen med en hirt anstringd likviditet och eventuella itglrder
frin och med hcisten, eller i sdmsta fall redan frin sommaren.
Sommarsdsongen har sjdlvldart en stor berydelse forJamtlis ekonomi.
Skatter och avgifter ir betalda.
(Bilaga)

Sqrrelsen beslutade
- att godlvinna budgetuppfoljningen

samt
- an uppdra it Landsantilwarien att redan nu ta fram

en handlingsplan som beredskap for olika ekonomiska
scenarier, harunder inte minst det ekonomiska utfallet
av sorrurarens Jamtli Historieland.

s3
Flenrik Zipsane och Therese Renstrom foredrog StiftelsenJamtlis
budgetmdssiga forutsdttningar infor ir 2019 ochframit. Diskuterades
hur verlsamheten kan bedrivas med si knappa marginaler som det dr.

Sq,relsen beslutade
- atr godkdnna informationen

samt
- atc uppdra it Landsantikvarien att utifrin den PM som Landsan-

tikvarien llmnad verlstdlla och forstlrka itgardemamed milet
att uppni bdttre likviditet redan under 2019.

Budgetuppfoljning t.o.m.
april2018

Budgetrn is s iga f oruts dttningar
20reff
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s4
Therese Renstrcim och Henrik Zipsane foredrog de reviderade
irs redovisningama for Stiftels en Jamtli o ch stiftils ens dome rbolag.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade
- an godkdnna rapporren.

$s
Flenrik Zipsane redogjorde for revisoremas revisions- och
grans knings nppoft er. I re gions revis ore mas rapporr bor s irs kilt
notera kritik av artetet med stadgelndringen. I den processen
visade det sig an de stadgar som utgicls frin inte var de gillande.
Regionens revisorer menar att stiftelsen rydligare skulle ha gjorr
Stiftama uppm:irlsam pi an det var indrade-fbrutsitrningai for stadge-
Indringen.
Revisorema har dven kommenterat Igarbidragen till dotterbolagen
samt stiftelsens attestordning. Sq,relser brukar i andra verlsamheter
fatca beslut om attestordning.
(Bilaga.)

Sq.relsen beslutade
- att godkdnna rapporrema

samt

s6
Henrik Zrpsane foredrog det beslutade Uppdragsawalet fcir perioden
2019-2022.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade
- att godkdnna uppdragsawalet.

- an sq..relsen inte delar regionsrevisorernas uppfanning kring processen
vid stadgedndringen och att inga av stiftama i ovrigt har uttryck
LritrL, men wanom helsat stadgeindringen vdlkommen.

och
- an styrelsens arbetsutskotc fortereder att sq,relsen vid sitr sarxnan-

tride i september kan komplenera gdllande artetsordning med
bestlmmelse om delegation av mindre lgarbidrag till Landsantikvarien
samt faftar beslut om attestordningen.

Reviderade irsredovisningar for
Stiftelsen Jamtli och domer-
bolagen

Revisionsrapport och
grans knings rappoft f rin

Uppdrags avtal med stiftarna
20t9-2022

SZ Ornlaggning av banklin
Henrik Zipsane och Therese Renstrom gav en bakgrund till behovet
av attlagga om banklinet fdr etableringen avJamtlis stugby
Stiftelsen upptog i201,6 ett lin pi Z miljoner kronor for att finansiera
etableringen av Jamtlis stugby. Linet Ir upptagen hos Swedbank AB
med linegaranti frin staten (Boverket). Eftersom bygglovet ir tillfilligt -
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vilket dr vanligt for den q/pen av etableringar - ar amorteringstiden oclsi
kon (5 ir) di Boverket endast ger garanti under bygglovstiden. Det ger
en ganska hog belastning i form av amorreringar for stiftelsen. Syftet med
ornliggningen botmar i behovet att fontirka Jamtlis kassaflode och
likviditet. Deryw bht*pmk t s anrmnhrirgt ned 53.
(Bilaga)

Sryre ls e n be s lutade utifrin pre s enre rat f on lag
- att nuvarande lin kvarstir men med sdnkt amortering till20 OOO kr

per minad, under den nuvarande loptiden som ar trl12O21,-L2-30
med sdlerhet i garantin frin Boverket. Denna sinkta amorteringstak
kommer innebdra att den sista minadsamoneringen i slutet av 202!
kommer att varapi hela det kvarvarande Lreditbeloppet (strax over
5 Xlkr) och om inte likviditet finns am betala detta kommer stiftelsen
behciva ansoka om ett npr lin hos Swedbank AB for den resterande
sumnan, dir amorceringstiden fcireslis bh 25 ir rak amorer{ng och
med fastigheten Ostersund Norr 1:14 som sdkerhet. Detta kommande
kreditbeslut kommertas av SwedbankAB i slutet av ir2O2l.En
refinansieringsrisk finns alltsi om banken vid det tillfdllet inte beviljar
en nykredit.

samt
- att uppdra it Henrik Zipsane och Therese Renstrcim att

gi vidare till banken med ansokan om omliggning av lin.

I rfwrutiun fr;n rnk s anlrcten

58 Rapport Nationalmuseum
Henrik Zipsane gav en ldgesrappon over strukurfondsprojeket Jamtli
Nationalmuseum Norr, bygget och det ekonomiska ldget. VerLsam-
heten NationalmuseumJamtli invigs scindag 17 junimed utstlllningen
Sex sekler av samtid. Etableringen av denna verksamhet blir forhoppningsvis
ocksi en besolsm;issig framging, och ddrmed ocksi ekonomisk fcir
Jamtli.
(Bilasa.)

Sryrelsen
- godkdnde informationen.

59 Rapport: Information dotter-
Rickard \X/ahlstrom, VD vidJdmtland Teknikland AB, informerade bolagen: Jdmtland Teknikland
frin verlsamheten pi Teknikland samt gav en kort rapporr <jver fore-
giende iret QOIT). Riclsrd ser med tillforsik fram emot irets slsong
med en bra arrendator i restaurangen och en nypedagog i KomTek
Den stcirsta utmaningen for ir 2018 ar awalet med Svensk F[ghistorisk
Forening (Fl)B &Lotta) om oppethillande som girut vid kommande
irsskifte och forhandlingar behdver &irfor inledas. Mer langsikig dr planen
for utnyttjande av den mark somJamtli kopte i anslutning till Teknikland
och samtal fc;n darvidlag om samverkan med MRF/bilhandlare. KomTek
-verlstaden har behov av andraverksamhetsutq/mmen, liksom atc behov
finns av personallokaler. En annan lingsikig utmaning Ir planema pi etc
mobilt science center, for vilket projekmedel skall sokas.
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Samarbetet med Stiftelsen Jamtli fungerar bra.

Styrelsen
- godlcinde och tackade for informationen.

Aig arcndm

s10
Trine Amundsen har anmdlr en civrig friga och lnrnde berina att
HeimbyBda ir 2019 ar vardfcir Ansdmma i Sveriges hemblgds-
foreningar 24-26 maj 2019. De cinslar au invigningen kan 

- -

genomfciras piJamtli och att nigon akivitet oclsi lran ske piJamtli,
gama i Natio nalmus eum Jamtli.

Styrelsen
- tackade fcir informationen.

s11
Ellen Hlttsten, ordfcirande i Jlmtlands lins konstf6rening,
informerade ompK:s verlsamhet och vad som irpi ging. Efter
irsmcitet i april dr det nu en ndstan helt ny sryrelse. F<ireningen
har fitt ett stdre antal n1a medlemmar och medlemsantaleiuppgar
nu till omkring 1000 stycken.ILK planerar fcir utsrillningar oih 

-

progftrm bide piJamtli och pi andra hill i liinet och i samverkan
med bide Jamtli och andra parrners. Fcireningen ir oclsi
engagerad i projeket PaO (Pnistgatan 4O), dar det skall bli en
kulturhusverlsamhet i mindre format. Detra fcir atr bredda
verlsamheten.

Srgelsen
- tackade for informationen.

Ovriga lrenden:
FIe mblgds rorels ens rils mcite

lnformation frin Jimtlands
ldns konstfcirening

und 2018-06-01

Ledamot

Justeras


