
Protokoll f<it vid sammantrdde med styrelsen fiir
Stiftelsen Jamtli
Fredag den 14 september 20L8, kI. 9.30 - 12.30
Plats : Festinrummet, Jamtli
Nlrvarande: Lena Bickelin, Patrick Andenson, John
lr-attTyhr, Flans Crderberg, Anders Edvinsson, Grrnoa. Ftr.lrrr,
Ellen Hynsten, FlarrietJorderud, Kent Karlsson, peter Ladan
(|amthnd Teknikland AB), samt Henrik Zipsane,pemilla
Biclstrom, Therese Renstrcim och Christina G. \ff/istman.

Fackliga foretridare: Mona Karlstrcim (Vision), Annabell Rahm
(DrK)

Ordforande Lena Blckelin oppnade dagens sammantrjde och
hilsade alla varmt vilkomna till hctsteniforsta sryrelsemcite.
Flarriet Jorderud, ny ordforande for Jamtlis Gynnare, hllsades
slrskilt vllkommen och presenterade kort sig och foreningens
verlsamhet.

s1
Foredragningslistan godkdndes, och utsigs Gunnar Flelm att
jdmte ordforanden justera dagens protokoll.

Balutsrirerrlm

Mcjtets oppnande

Justering av protokoll

Budgetrnds s iga foruts dttningar
20reff

52 Budgetuppfciljrirg t.o.m.
Therese Renstrcim fdrgdrog StiftelsenJamtlis budgetuppfoljning augu"sti 201g
till och med augusti minad 2018. vid sidan av fo.tsatrkop'o.li..r.rtopp
h3l.T rp#ting lagts pi avdelningarna,vilket ger en besparing pi
cirka 500 000 Lronor under hcisten. Prognosen ir ett nollresultat.
S_katter.och avgifter ir betalda. Attestlistan dr uppdaterad.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade
- an godkdnna budgetuppfoljningen

s3

ILl* zipsane 
-o 

ch Theres e Renstrcim foredrog S tifte ls en Jamtlis
budgetrrrcssiga forutsdttningar infcir ir 2or9 ocifnmit. Det finns etr
antal oslkerheter, men oclsi nigra ljuspunker, villet presenterades.

Sryrelsen beslutade
- att godkdnna informationen

s4
r+14 zipsane fciredrog de forslag tiil budgetmdssiga itgirder som
tagits fram enligt beslut i stiftelsens sryrelse 2018-06-b1. 

-
(Bilaga.)
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Budgetitgd rder 2a18 och 201,9



Sryrelsen beslutade
- an vidta de foreslagna budgetmdssiga itgirdema i tur och

ordning

och

- 1tt uppdra it Landsantikvarien att vid behov vidta predigare
itgirder fcir att forstlrka Jamtlis ekonomi.

samt

- 1!t uppdra it StiftelsenJamtlis presidium att ta kontak med
Ostersundshems presidium for an evenruellt skynda pi den
process som pigir kring samartetsavtalet.

ss
Henrik Zipsane foredrog det forslag till entr6priser som skickats
ut till sryrelsen, vilker diskuterades.
(Bilaga.)

Sq,relsen beslutade
- enligt fcirslaget att ordinarie dagsentr6 per vuxen frin och med

2019-01-01. ar 290 kronor underJamtli Historieland per vuxen
och utanfcjr Historielandsslsongen dr 1OO kronor.

s7
H."lk Zipsane presenterade det utskickade forslaget dll strategi-
plan for stiftelsen iren 201.9 -2022.
(Bilaga)

Sq,relsen diskuterade fonlaget och beslutade
- att Jamtli jobbar vidare med fonlaget och att beslut famas

vid sammantridet i december.

s8
Henrik Zipsane har valt at avgl, med pension under hosten 2019.
En nylandsantikvarie skall ddrmed rekryteras. Lena Brckelin fciredrog

56 Fdrberedelse for ev. forslljning
Y."fr Zipsane fciredrog den underscik i"g som rlaka konservatorer av Ilja Repins "Narcissus"
g)ofiay Ilja Repins "Narcissus", vilken belade upphovsmannen. Vidare
rekapitulerades drendet .rgor.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade
- att verlstdlla forsiljning av milningen "Narcissus" av lljaRepin.
- att milningen kan s;iljas pi aukion med minstepris pi 8OO oOO SEK

(exklusive avgifter).
- aT ry6ka museema med flera som visat intresse for milningen informeras om sryrelsens beslut om

fonaljning.

Entr6priser 2019

Stiftelsen Jamtlis strategiplan
2019-2022. Forslag

Rekrytering av kommande
Landsantikv aie 20 18- 19
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processen samt presenrerade den foreslagna rekryreringsgruppen, dir
Lena Bickelin, Karin Thomasson, Joht, Brattmy4rr och Elle., Hynste,
ingir. Jamtlis HR-chef Pemilla Bdclatrcim och fackliga fciretridaren
Annbell Rahm foreslis oclsi ingi.
Den f ores lagna proces s en inkl. rekryte rings gruppen diskute rades.

Sryrelsen beslutade
- aLt folja den foreslagna rekryteringsprocessen

samt
- att faststllla rekrlteringsgruppens medlemmar enligt fonlag.

I rfurmtton fr;n zuk s anlmm

se
Henrik Zipsane gav en ldgesrapport over strukurfondsprojeket
Nationalmuseum Norr, bygget och det ekonomiska laget. Projeket
pigir iret ut och skall slutrapporreras 2019-04-30.
Verlsamheten Nationalmus eum Jamtli invigdes sondag 17 j,Ni
med utstillningen "Sex sekler av samtid". Sommaren har varit m1rcket
bra med 18 000 bescikare i utstillningen under Historielandssisongen
och fin verlsamhet i Konstatelj6n. Under hcisten fortsdner det
innehills liga uwe cklings artetet lila o m affdrsuwe ckling och vis s a
justeringar i och av byggnaden. Nationalmuseun* nla <jverintendent
har varit pi besok och nlsta utstlllning planeras i samverkan.

Styrelsen
- godkdnde informationen.

s10
Peter Ladan, VD vid Vdrldsarv Ragundadalen AB, presenterade sig
och verlsamheten i vdrldsarvsbolaget, som drivs sorn en W ay
projekorganisation. Bolagets s/te dr an Dcida Fallet skall'6li eu
vdrldsarv och det dr en process som forvdntas pigi i 10-15 ir.
Verlsamheten innefamar bide forankring av vdrl&arvsrankama,
och_uweckling av Dcida Fallet som bes<ilsanldggning. Samarbetet
medJamtli fungerar bra och ger tillging till kompetens.

Styrelsen
- tackade for informationen.

Ouigt Alenfun

s11
Inga ovriga irenden forelig.

s12
FIans Gderterg rapporterade frin Fleimblgda och fcireningens
verksamhet. Frin iirhar Fleimbygda en nyordforande, Trine
Amundsen. Heimblgdas krlturarvspedagogisLa projetr<t for att ni
fler bam och unga 1r inne i slutfasen och har resulterat i en hemsida,
"Lek- och ldrtanken". Uwecklingspengar frin ndringslivet ger

Rapport
NationalmuseumJamtli

Rapport
Information dottertolagen:
Vdrldsarv Ragundadalen AB

Ovriga drenden

Information frin Fleimbygda



mcijligheter fOr ftimbg da art fcirtittra sin hemsida och att jobba
mera med sociala medier, 24-26 ma12ol9.kornmer hembgdsrorelsens
rilsfortund atr hilla sitr irliga riksmcite i Gtersund, och delar av det
forliggs till Jamtli, bl.a. invigningen.

Sryrelsen
- tackade fcir informationen.

S12 Mcitets avslutande
Ordforande Lena Blclclin avslutade mciter, tackade
for dagen samt flaggade fdr atr ndsta sryrelsem<it e 7 / l2bhr
ett heldagsm<ite. Jamtli bjuder pi lunch, Lilla julborrCet pi Hov.
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Lena backelin
Gdfcirande
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Gunnar F{.loC
Ledamot


