
Henrik Zipsane oppnade dagens sammantride och
halsade alla varmt vdlkomna

s1
Fciredragningslistan godldndes, och utsigs Anders Edvinsson an
j Imte ordfciranden juster:a dagens protokoll.

Balmdrcnden.

s2
Karin Thomasson har foreslagits som ordfrirande for Stiftelsen

Jamtli for perioden 2019 - 2022.
(Bilaga)

Suyrelsen beslutade

- att villja Karin Thomasson till ordforande.

$3
Anders Edvinsson har fdreslagits som vice ordforande for Sdftelsen

Jamtli for perioden 2019 - 2022.
(Bilaga)

Sqrrelsen beslutade

- att villja Anders Edvinsson till vice ordforande.

s4
For att komplettera Stiftelsen Jamtlis styrelse med kompetens
utifrin akuella ska enligt stadgama styrelsen komplemera sig
med wi le damoter. Kompetensbehoven dis kuterades.
(Bilaga)

Ptotokoll frit vid sammanttflde med styrelsen frir
Stiftelsen Jamtli
Torsdag den 28 febtuati 2019, kl. ffi.15 - 16.00
Plats : Festinrummet, Jamtli
Nflryarande: Trine Amundsen (t.o.m. $12), Flans C-ederberg,
Anders Edvinsson, Roben mqb.rg, Flarriet Jorderud, I\ilaj-
Brin Olofsson, Linda Peterson Odbring, Robert Uitto, samr
Henrik Zipsane, Therese Renstron\ Anders de Sinegube och
Christina G. \0flistman.

Fackliga foretridare: Mona Karlstrom (Vision), Krister
Lundstrom (Kommunal)
Lekmannarevison Klas lvfalmstrom

Mcitets oppnande

Justering av protokoll

Styrelsens konstituering - val av
ordforande

Sryrelsens konstituering - val av
vice ordfrirande

Sryrelsens konstituering -
komplettering med wi
ledamoter
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Styrelsen beslutade

- att villja Joh, Brattmy'r som ledamot i sdftelsens srpelse.

samt

- aft sryrelsens presidium fick i uppdrag an till ndsta sammantride
ta fram forslag pi person frin nrringsliver som skulle kunna
komma an ingi i Jamtlis sr;relse.

ss
Henrik Zipsane foredrog hiuillsvarande sammansdttning i doner-
bolagens sryrelser samt det forslag som bilagts handlingama till
sryrelsemotet.
(Bilaga)

Suyrelsen beslutade

- att for Fldrjedalens Fjellrnuseum AB:s sryrelse vallaFlenrik Zipsane och
E1len Hptsten med Christina G. Wistman som ersdtrare.

- att forJemtland Teknikland AB foresli Anders Edvinsson till ordforande
samt vdlja Flenrik Zipsane som ledamot med Christina G. \Wristman som ersdnare.

- att for V*rldsarv Ragundadalen AB villja Trine Amundsen och Flenrik
Zipsane som ledamoter med Clristina G. Wistman som ersdtrare.

- aff dll NCI( AB villja Karin Thomasson som ordfcirande med
med Anders Edvinsson som ersdttare for ordfcirande samr fftffik Zipsane
som ledamot.

- att till Restanrang Hov AB tillsdtta Flenrik Zipsane som ordfdrande
samt Pernilla B[clstrom och Christina G. rWiistman som ledamoter.

s5
Theres e Renstrom foredro g Stiftelsen Jamtlis irsredovisning for
ir Z}L9.Jamtli har oveqgitr dll K3, koncemredovisning.
Skatter och avgifter ilr betalda. Listan over atrest(dtrigheter for
stiftelsens kostnads sdllen har uppdarcram.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade

- att godkinna irsredovisningen for ir 20L8

och

- att godldnna de foreslagna attestrinigheterna for stiftelsens
kostnadsstdllen.

Forslag till ledamoter i
sdftelsens donertolag

Stiftelsen Jamtlis irsredovisning
2018
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$7
Stiftelsens verksamhetsberdttelse for ir 2018 var distribuerad till
sryrels en och dislzuter,ades.
(Bilasa)

Sryrelsen beslutade

- attgodkinnaverksamhemberinelsen.

s8
Henrik Z ipsane foredro g budgetmdss iga fciruts dnningar och
utmaningar ir 2020 och firamit. Restaurang Hov i egen regi ilr
en utmaning just nu, en annan oslkerhet dr hyresawalet med
Nationalmuseum. Den vikigaste utnurningen Hr atr sfirka
likviditeten. Arerdet dis kut*od.r liks om donertolagens resp.
ekonomiska srillning, dlr I\{arieby kdks ekonomiska skuld till
Jamtli blev en slrskild friga.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade

- att godkdnna foredragningen av de budgetnrissiga
forutsdnningarna och utmaningama.

$e
Henrik Zipsane beskrev siruationen, ddr Destinations-
bolaget rinskar sdlja sina akier i Vdrldsarv Ragundadalen AB.
Fors hembgdsforening och Stuguns hembygdsforening [r
intresserade av att kopa ahier i bolaget samr att Jamtli dr beredd
an kopa ytterligare 50 alaier.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade

- att godkinna forslaget till omfordelning och forseljning av
alaier, vilket behandlas vid Vdrldsarv R g*drdalen AB:s bolagsstinuna.

$10
Henrik Zipsane presenrer,ade forslaget &jr Fallslsirmsklubben och
Modellflygklubben gir in som nya del[gare i Teknikland och Milmus Z
samt Jemtlands Veteransbilklubb slljer andelar av sitt resp. akieinnehav.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade

- att godkdnna forslaget dll omfordelrirs och forseljning av
akier, vilket behandlas vid Jdmtland Teknildand AB:s bolagsstdnuna.

sl1

Stiftels en Jamtlis verksamhets-
berinelse 2018

Budgetmris s iga fo ruts dnningar
och utmaningar 2020ff

Godlsinnande av nla deldgare
i Vdrldsanr Ragundadalen AB

Godkdnnande av nya dekigare
i Jlmtland Teknikland AB

Awal om Attefallshus med
Flenrik Zipsane foredrog det forslag till mark- och nptjanderittsafial Gt..r.rrdshem AB
rorande de Anefallshus som Gtercundshem AB placerat pi Jamtlis mark
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(Bilaga)

Srlrrelsen beslutade

- att godlcinna avtalet om mark- och nymjanderdn

samt

- att delegera till sryrelsens presidium an godldnna eventuella
mindre justeringar ay avtalet.

$12
Henrik Zipsane gav en introdulaion till de smategisLa milbilder
som skall foljas upp av sryrelsen vid varje sammantride. Milbilderna
har den karala[ren att de forindrarJamtli nigot litet i gnrnden.
(Bilaga)

Sryrelsen besluade

- att godkinna uppfoljningen.

Irfowrwtinnfrdn,rnksanheten

$13
Flenrik Zipsane presenterade Sdftelsen Jamtlis dotterbolag och den
verlsamher som ddr bedrivs.
(Bilagor)

Sryrelsen

- godlcinde informationen.

$14
Charina Knutson, Jamtlis dolaorand vid foretags fors karskolan
GRASC,\ gav en introdulrtion till sitt forskningsartete rorande
s amisk lzuhurmiljo och uppdragsarkeologi.

Sryrelsen

- tackade for informationen.

$15
Anders de Sinegube presenterade ansokan for projelcet "Jamtli
Living Universiry' och vad det syftar till.
(Bilaga)

Srlrrelsen

- tackade for informationen.

Uppfoljning stiftels ens strategi
plan 20L9-2022

Rappon: Presentation av
stiftels ens domerbolag

Rappon: Introdukion
fonkningsarbetet med samisk
arkeologi

Rappon: Projelcet "Jamtli
Living Universiry"
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Orriy drcnden

s16
Ordforande Karin Thomasson rog upp frigan om stiftelsens
styrelse.s medverkan vid Sveriges Museers Virmote 2019, vilket
hills i ostersund 9- LL/ 4 med Jamtli som vdrd. Foreslogs an fyra
ledamciters deltagande finansieras av Jamtli och att respelcirre stiftare
har varsin plats. Anruilan sker via projekledare Ulrica-Lcifstedt vid
JamtVNCI(.

Sryrelsen beslutade

- i enlighet med forslaget.

$17
Flarriet Jorderud informerade om Jamtlis Gynnare samr
berinade om den rika verlaamheren.

Sryrelsen

- tackade for informationen.

sl8
Ordfor:ande Karin Thomasson avslurade mciret.

Justeras

Ovriga Irenden: Sveriges
Museers Virmote 20tg

Information frin Jarntlis
Gynnare

Motets avslutande

$r r-,',., {J1 r**r.*-+rsru^'
Karin Thomasson
Ordfcirande


