
Ptotokoll ftit vid sammantrflde med styrelsen fiit
Stiftelsen Jamtli
Ftedag den 10 m,ai 2019, kl. il1.L5 - L6.15

Plats: Festinrummet, Jamtli
Nfitvarande: Trine Amundsen, John Branmyler (t.o.m.

$10 som flymats), Anders Edvinsson, Ellen Hptsten,
Flarriet Jorderud (ihtirare), Kent Karlsson, IVIaj-Brin
Olofsson, Karin Thomasson, Robert Uino, Anna
'Wers6n, samt Flenrik Zipsane, Therese Renstrom,
Ulrica Lofstedt och Christina G. I(frstman.
Fackliga fciretridare : Kristina Jonsson (DIK), Krister
Lundstrom (Kommunal)

Ordforande Karin Thomasson rippnade dagens sammantride och Motets rippnande
hillsade alla varmt villkomna

St Justering av protokoll
Foredragningslistan godldndes med en flyn av $10 till efter $7,
och utsigs Anders Edvinsson att jlmte ordforanden justera

dagens protokoll.

Bah,mrircndm

52 Styrelsens konstituering
Foreslogs att for au sterka Jamtlis affdrsuweckling vllja Anna Kompleuering av
'Wers6n till ledamot i Stiftelsen Jamtlis styrelse for perioden 2019 -2022. styrelsen
(Bilasa)

Sryrelsen beslutade
- att villja Anna'ffersdn till ledamot i stiftelsens styrelse for

mandatperioden 20 19 -2A22.

53 Tjdnstgoring och
Flenrik Zipsane foredrog forslaget an invitera samtliga ersdttare och aruodering i
(4 sammanlagt) till varje styrelsemote. Vid utbildningar etc. fir Stiftelsens sryrelse

ersdttarna arvode, men vid deltagande i styrelsemciten di ersdttaren
inte tjilnstgor utgir inget arvode. Ersdttning for forlorad artetsfonjanst
utgir dock alltid.

Styrelsen beslutade
- i enlighet med forslaget.

54 Budgenrppfoljning
Therese Renstrom foredrog Jamtlis budgeruppfoljning till och med t.o.m. april 20Lg
april. Inga stora awikelser att rapponera.
(Bilaga)



Sryrelsen beslutade
- att godkdnna budgeruppfoljningen.

ss
Henrik Z ipsane foredrog budgem;issiga foruts dttningar och
utmaningar ir 2020 och firamit. Inga stcirre forendringar sedan
senaste sr;relsemotet, dock har Region Jilmtland Ftirjedalen
stdllt frigor rcirande hur en neddragning av anslaget dll Jamtli
skulle piverka verlaamhercn. Frigan [r nogsamt besvarad och
sqrrels en diskuerade lrendet.
(Bilaga)

Sqrelsen beslutade
- att godkinna foredragningen av de budgetnuissiga

forutsdttnin gama och utmaningarna.

$6
Flenrik Zipsane foredrog tillsammans med Therese Renstrom fcir
reviderade irs redovis ningar for Stiftelsen Jamtli och domertolagen:
Ftirjedalens Fjilllmuseum AB, Vdrldsarv Ragundadalen AB, Jlmtlands
Teknikland AB, Restaurang Hov AB och NCI( AB. Stiftelsen redovisar
frin och med 20tB i K3, koncernredovisning.
(Bilaga)

Sq.relsen beslutade
- att godkinna foredragningen av de reviderade irsredovisningarna.

s7
Therese Renstrom foredrog revisorernas rapponer. Det finns irg*
strirre annuirkningar och de itglrder som onskats har vidtagits.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade
- att godlcinna foredragningen.

s10
Flendk Zipsane foredrog i korthet de olika rapporter som skrivits
som surlmerar strukurfondsprojelaet Nationalmuseum Norr.
Adderat vdrde genom konstupplevelser i vdrldsklass. De ror sivdl
projelcet som helheq som ekonomi och extern uwdrdering av
projelaets innehills liga uwecklingsartete, projelaets affdrs nyna
och socio- ekonomislqa falcorer.

Flenrik Zipsane fciredrog vidare nuldget rcirande den framtida driften,
som si klart piverkas av Nationalmuseums ekonomiska situation.
Ordforande och vice ordforande verkar frir att region och kommun
sluiver ett brev till kulturministem och pitalar ldget. Ril<sdagsledamoter
frin Gntem och Socialdemoharcma, som ilr de partier som forhandlar
budgercn, skall bjudas in till samtal.
Ytterligare samtal skall tas med Overintendenten frir Nationalmuseum.

Budgetruissrga
forutsdnningar och
utmaningar 2020ff

Reviderade irs-
redovisningar for
Stiftelsen och doner-
bolagen

Revisions- och
granskningsrappon
frin revisorerna

Nationalmuseum

Jarrnli: avslutning av
etablering och framtida
drift



Den fr:amtida driften dislzuterades.
(Bilagor)

Sryrelsen beslutade
- att agera enligt ovan beskrivet.

s8
Henrik Zipsane foredrog den avsilcsforklaring ang. Skogs- och
Flotmingsmuseet i Lax-viken som tecknats mellan Sdftelsen Jamtli
och Folke Boogh, ilgare av museet i Laxvil<en.
(Bilasa)

Su;relsen beslutade
- att godkdnna avsikmforklaringen.

se
I-ftnrik Zipsane gav irets andra uppfoljning av de overgripande mal-
bilder som skall foljas upp alr styrelsen vid varje sanrrnanrride.
Uppfoljningen s amtalades kring.
(Bilaga)

Sryrelsen beslutade
- att godkinna uppfoljningen.

Irforrrutiffi ifr;nraksanhetat
s11
Ulrica Lofstedt, \ID forJamtlis donertolag NCI(, presenrerade
bolaget och den verlsamher som &ir bedrivs. Verksamheten lran
overgripande indelas i tre delar: basverlsamheq kommersiell
verlsamhet och forrkning.

Sryrelsen
- godkinde informationen.

Origt
s12
a) Ellen Hynsrcn informerade omJ[mtlands ldns konstfbrenings
n1a utsrillning, Onskeutsrillning*r, ,o* invigs pi Jamtli scindag
t2 maj kl. 15.00.ILK har dven en pigiende utstdllning i LLJX
med Sara Lundqvists glaskonst.
b) Henrik Zipsane informerade om an Jamtlis samlingar nu finns
pi Europeana, via K-SAIWOK. Just nu ilr det cirka t tS OOO objelc
ur samlingarna som ti[gengliggors pi dena sdn.

s13
Trine Amundsen, ordfrirande for ftimbygda, berduade om
Heimbgda och om foreningens pigiende verlsamhet.
Fleimbgda stir som vdrd for Sveriges Hembygdsforbunds
irsmrite 2019, dilr programpunlaer kommer att hillas dven
pi Jamtli.

Avsiksforklaring
Skogs- och Flottnirgr-
mlrseet

Uppfoljningl av
Stiftelsens strategi-
plan 2019-2022

Rappon: NCI( AB
(Nordisla centrum fcir
kuhurarvspedagogik)

ftriga drenden

Information frin
Heimbygda



Sryrelsen
- tackade for informationen.

Ordfcirande Karin Thomasson tackade for givande samtal och
avslutade mcitet.

Justeras

,i
{l^',nJ \s,-^--

Karin Thomasson
Ordfcirande

Motets avslutande

Vice ordforande


