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Jämtlands läns konstförening   
 
Jämtlands läns konstförening (JLK) har bland annat som ändamål att öka medvetenheten om konstens 
betydelse för samhället och för den enskilda människan. Det handlar om att bidra till att fler 
människor ska komma i kontakt med konst och kultur, samt kultur med särskilt fokus på unga.           
JLK riktar sin verksamhet till hela länet och har medlemmar i alla kommuner, även utanför länets 
gränser. Föreningen, som är en av Sveriges största konstföreningar, har sitt säte i Östersund. JLK och 
föreningen Heimbygda samverkar genom att dela en kansliresurs på deltid och ett gemensamt kontor 
på Jamtli. JLK är en av Jamtlis fyra stiftare. Sedan december 2018 driver vi galleri LUX för konst och 
kultur på Hamngatan 11. 
 
Vi har under året verkat för att uppnå föreningens mål som enligt stadgarna är att: 
 

• bredda och fördjupa förståelse för konsten, med särskilda insatser till unga, genom 
att arrangera utställningar, föreläsningar eller andra publikarrangemang och ta fram 
publikationer  

• köpa in konstverk för utlottning bland föreningens medlemmar 
• verka för konstnärlig utformning och utsmyckning av offentlig miljö 
• samarbeta med andra organisationer och nätverk som främjar konstnärlig 

verksamhet samt fungera som en resurs för länets konstliv 
• köpa in och överlämna konstverk av betydelse för länets konsthistoria till Stiftelsen 

Jamtli, när så är möjligt.  
 

Styrelsen har efter årsmötet 25 april 2021, per capsulam, bestått av följande personer: 
 
Ordförande: Ellen Hyttsten 
Vice ordförande: Åsa Domeij Lisensdotter 
Kassör: Karin Örnfjäll men med fortsatt bokföringsuppdrag till Ann Winberg Ekonomi 
Sekreterare: Dag Hartman, Ingela von Sydow ersättare 
Övriga ledamöter: Conny Olsson, Manne Mosten, Ulrika Danielsson, Åke Bengtsson  
Suppleanter: Barbro Moström, Ylva Lindén, John Selander, Marie Holmstedt  
Adjungerad ledamot: Olov Amelin  
Suppleant: Christina Wistman 
 
Revisorer: Claes Malmquist   
Revisorssuppleant: Mikael Cederberg 
 
Valberedning: Bodil Halvarsson och styrelsen fick i uppdrag att utse övriga ledamöter 

                                                   
Ledamöter i styrelsen för stiftelsen Jamtli 
Ordinarie ledamot: Ellen Hyttsten,  
Suppleant: Åsa Domeij Lisensdotter 
 
Arbetsgrupper: Se bilaga  
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Verksamhet under 2021 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 hållit åtta protokollförda sammanträden, samt årsmöte och 
konstituerande styrelsemöte. Dessutom planeringsmöten, kontakter per telefon, mejl och möten i 
arbetsgrupperna. Under året har nyhetsbrev med information om utställningar, föredrag och övriga 
aktiviteter skickats ut till medlemmarna. Vid varje utskick har konstböcker lottats ut. 
 
Information om verksamheten finns även på föreningens sidor: 
www.jlk-konstforeningen.se 
www.facebook.com/jlk-konstforeningen.se  
www.facebook.com/lux.artculture 
instagram,@lux.nu 

 
Inför årsmötet genomfördes en digital medlemsundersökning, 124 personer svarade och resultatet har 
redovisats och diskuterats i styrelsen. Vi har varit aktiva på sociala medier och JLK hade vid årets slut 
1687 följare på Facebook. LUX hade vid årets slut 1448 följare på Facebook samt 821 följare på 
Instagram. 
 
Medlemsavgiften har under 2021 varit 200 kr och för ungdomar till och med 24 år 50 kr. 
Medlemsantalet uppgick vid 2021 års utgång till 1378 betalande medlemmar, varav två medlemmar 
under 24 år. Tre medlemmar har ständigt medlemskap och två medlemmar är hedersmedlemmar. Vi 
fick 266 nya medlemmar under 2021. 
 
Medlemstalet har i jämförelse med föregående år ökat med 137 medlemmar. I medlemsavgiften ingår 
vissa förmåner bland annat 40% rabatt vid inköp av Jamtlis stora årskort, 10% rabatt vid inramning av 
tavlor. Vid köp av Jamtlis årskort har medlemmen fri tillgång till besök på Nationalmuseum Jamtlis 
utställningar. 
 
Årsmötet 

 
Med anledning av coronapandemin genomfördes JLK:s årsmöte per capsulam och avslutades kl.12.00 
den 24 april 2021. Ett litet konstlotteri genomfördes till ett värde av 10 000 kr.  
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Konststipendier 
 
Konstföreningen förvaltar två fonder och delar årligen ut konststipendier ur dessa fonder. 
 
Karin Engelfeldts minnesfond 
Stipendiet delas årligen ut till konstnär som är verksam eller uppvuxen i 
länet. Konstnären Felix Dahlström Persson, numera bosatt i Oslo 
tilldelades 2021 års stipendium. Juryn motivering: ”Konstnären använder 
sin blick för det annorlunda och skapar spännande konstverk av lera och 
återvunnet material. Det är en egen innovativ stil som väcker nyfikenhet 
och tankar hos betraktaren. Betraktaren vill helt enkelt veta mer om de 
kvarglömda föremål som visas i installationerna. Vi ser fram emot att följa 
Felix fortsatta karriär som konstnär.” På föreningens hemsida kan man ta 
del av en film där han presenterar sitt konstnärskap.  
 
 
 
Herbert och Ellen Carlssons konstfond 

Stipendiet delas årligen ut till konstnärligt begåvad ungdom 
under 25 år som är uppvuxen eller bosatt i länet. Konstnären 
Viktor Johansson tilldelades 2021 års stipendium. Juryns 
motivering: ”Konstnärens val av uttryck är en blandning av 
graffiti och spår av gamla mästare i färg och form. Valet av 
teknik med både måleri och penna är väl använt. Verken är 
välarbetade och intressanta. För betraktaren är motiven 
mångdimensionella med lugna kompositioner där detaljer 
innehåller explosiva budskap om samhället. Vi ser fram emot att 
följa Viktors fortsatta karriär som konstnär.” Utdelning av 
stipendiet genomfördes vid medlemsmötet 20 november på 
Jamtli och ett av hans verk visades under en tid i Jamtlis foajé. 
På föreningens hemsida kan man ta del av en film där han 
presenterar sitt konstnärskap.  

 
 
Konstlotteri 
 
För verksamhetsåret 2021 beslutade styrelsen att använda totalt 110 00 kr för inköp till 
medlemslotterier, ett mindre lotteri i samband med årsmötet och det stora medlemslotteriet vid 
höstmötet. I samband med årsmötet lottades tre verk ut, av konstnärerna Hans Kvam, Kajsa-Tuva 
Werner och Annika Thofeldt. I stora medlemslotteriet deltog 1385 medlemmar i utlottningen av 39 
konstverk till ett värde av 100 000 kr, se bilaga. Verken visades under några veckor under hösten på 
Jamtli Kafé. 
 
Inköp görs främst från gallerier och vid utställningar i länet, med några undantag. Föreningen är 
medlem i sex konstföreningar, varav fyra innebär att föreningen erhåller konstverk som en 
medlemsförmån som används som vinster. Ambitionen med inköpen är att få till en blandning av olika 
tekniker och format som kan tilltala bredden av medlemmar. 
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Inköp till Jamtlis konstsamling 
 
JLK brukar lämna över ett konstverk till Jamtlis konstsamlingar varje år. Förra året gjordes inte det. 
Men 2021 överlämnades två konstverk till samlingarna. Det var Karl-Otto Myrstad 
verk ”Celsusbiblioteket i Efesos” och Anna Erlandsson animerade film ”Glenn, the Great Runner”. 

 

 
 
 
 
Utställningen om Örjan Noring (1920 - 2008), att tala från hjärtat och däri 
känna glädje  
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En retrospektiv utställning om Örjan Norings konstnärskap och liv visades med anledning av att han 
skulle ha fyllt 100 år under 2020. JLK var ansvarig för utställningen men gjorde den tillsammans med 
Jamtli samt Rolf Anderzon och Kajsa Willemark, Hackås Maskin och Kultur. De har fått i uppdrag av 
dödsboet att förvalta kvarlåtenskapen efter Örjan Noring. Utställningen pågick från 13 september till 
17 januari. Det var en stor och omfattande utställning med över 140 av Örjan Norings verk som visade 
en konstnär som på ett fantastiskt målat utvecklingen i glesbygden samt händelseutvecklingen särskilt 
under 1970–1990 talet.  
 
Ett konstnärssamtal med Kajsa, Rolf, Christina Wistman och konstnär Odd 
Larsson, som var vän med Örjan Noring, sändes digitalt i januari 2021. En 
mindre utställning visades på LUX under januari till mars månads utgångmed     
andra verk än de som visats på museet och kunde också köpas av besökaren.  
 
Medel från Kulturrådet för litteratur- och distributionsstöd beviljades och 
innebär att boken om Örjan Noring nu är distribuerad till 286 bibliotek i hela 
Sverige. 
 

 
Galleri LUX 
 
LUX är konstföreningens galleri och mötesplats för vår tids konst och kultur mitt i centrala Östersund. 
Syftet är att visa bild, foto och film och förmedla spännande konstupplevelser i en modern tillgänglig 
miljö. Det ska leda till mer intresse, större engagemang och ökad nyfikenhet hos både besökare och 
innevånare i regionen att ta del av alla de företeelser som sker inom konst- och kulturområdet. Med 
LUX vill JLK sänka trösklarna till att uppleva konst och nå ut till en bredare målgrupp. Lokalen är ett 
gammalt lysrörslager (därav namnet LUX) på innergården Hamngatan 11, som idag kallas Norra 
Station. En unik rå miljö med tre rum på totalt 150 kvadratmeter, där rummen med de bevarade 
stenväggarna är mest karaktäristiskt.  
 
LUX har under året fått ekonomiskt stöd från Östersunds Kommun, Region Jämtland Härjedalen samt 
Kulturrådet. Medlemmar i JLK har utan kostnad fått hämta en konstposter från varje utställning. 
Medlemmar har även 10% rabatt på konstköp. LUX har blivit en populär utställningsmiljö i och 
genom ett samarbete med Norra Station Café har LUX kunnat ha generösa öppettider. Verksamheten 
har hållits öppen trots pågående pandemi, men utställningarna har förlängts och flyttas med kort varsel 
beroende på aktuellt läge.  

 
Utställningar 2021: 
 
Kajsa-Tuva Werner 5 december 2020 – 23 januari 2021 
Antal besök: 700  
 
Örjan Noring 30 januari 2021 – 29 april 2021 
Antal besök: 1825  
 
Åredalens Folkhögskola 8-21 maj 2021 
Antal besök: 685  
 
Hannes Seebacher 18 juni – 2 juli 2021 
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Antal besök: 1150  
 
 
Windows of Opportunity 6 – 21 juli 2021 
Antal besök: 600  
 
Lennart Jonasson 24 juli – 18 september 2021 
Antal besök: 3400  
 
Sara Lundberg 25 september – 27 november 2021 
Antal besök: 2650  
 
Utvalt 4 december – 7 januari 2022 
Antal besök: 1530 
 
 
Konstsupén och Jamtlidagen 
 
Coronapandemin innebar att JLK inte kunde genomföra någon konstsupé och avstod även från att 
delta på Jamtlidagen.  

 
Konstens Vecka  
 
Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka 
då Riksförbundet Sveriges Konstföreningar vill skapa extra uppmärksamhet kring samtidskonst i hela 
landet och inspirera till att presentera konst i många intresseväckande former. Riksförbundet Sveriges 
Konstföreningar har valt att inte ha något tema i 2021 utan uppmanade Sveriges Konstföreningar J-H 
att ta fram ett eget tema. Beslutet blev då ordet åter som kunde kombineras med andra ord som 
återbruk, återkomst, återvinna, återupptäcka, återskapa och återerövra. 
 
Distriktet Jämtland-Härjedalen arrangerar veckan i samarbete med konstföreningar och andra aktiva 
kultur- och konstarrangörer i Jämtland och Härjedalen såsom gallerister, konstnärerna, Region 
Jämtland Härjedalen, Jamtli, Östersunds kommun, Åredalens konstskola, Härke konstcentrum och 
Fjällmuseet.  
 
JLK ingår i programgruppen som jobbar med Konstens Vecka i Jämtland. Ett femtiotal 
programpunkter fanns med i 2021 års program och hela länet finns representerat i programmet.  
Invigning genomfördes på Jamtli i Rentzogsalen och Ellen Hyttsten invigningstalade. 
 
Finalen arrangerades den 9 oktober av Åre konstförening och Åredalens Folkhögskola konstlinjen. I 
Järpens kulturhus visades Peter Buchars konstutställning. Själva avslutningen ägde rum i Edsåsdalen.   
 
Under veckan var det många digitala sändningar av verksamheten. Hela Konstens Vecka fick bra 
genomslag i tidningar, radio och TV, lokalt samt hos Sveriges Konstföreningar nationellt. 

 
JLK:s programpunkter under veckan:  
 
Sara Lundberg utställning ”Fågeln i mig flyger” 
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Utställningen på LUX pågick mellan den 25 september och 27 november. Utställningen visade verk 
från boken med utställningens namn som bygger på konstnären Berta Hanssons liv. Sara har skrivit 
och illustrerat boken. Hon visade också bilder från sin senaste bok ”Glömdagen” samt från 
boken ”Dyksommar” med text av Sara Stridsberg och med bilder av Sara Lundberg. Estrad Norr har 
gjort en teateruppsättning på boken ”Fågeln i mig flyger”. Regissör var Martin Johansson. På grund av 
coronapandemin har teaterföreställningen ställts in två gånger våren 2020 och 2021. Föreställningen 
har filmats och kunde därför visas under Konstens Vecka. Ett konstnärssamtal hölls mellan Martin 
Johansson och Sara Lundberg under ledning av Catarina Lundström i samarbete med Region Jämtland 
Härjedalen. Ungefär 50 personer deltog på C:nen. Sara Lundberg hade också ett föredrag och 
rundvandring i utställningen under veckan där 30 personer kunde delta. Under veckan besökte cirka 
350 personer utställningen. 
 
 

 
 
Konstutställningen Huset  
JLK i samarbete med kulturinstitutet Raketa. Konstutställning med musik och performance i ett hus på 
Krumhornet 12 Östersund. Huset har all inredning kvar sedan 70-talet. Utställningen är en del i ett 
pågående konstnärligt projekt, av Ludvig Sjödin (olja) och Henrik Ljusberg (fotografi), som utforskar 
frågor kring platsen. Utställningen hade ungefär 200 besökare och det var ett stort intresse i media. 

 
 

Höstmöte 
 
Höstmötet 2021 ägde rum den 20 november i Rentzogsalen på Jamtli. JLK brukar lämna över ett 
konstverk till Jamtlis konstsamlingar varje år. Förra året gjordes inte det. Men 2021 överlämnades två 
konstverk till samlingarna, Karl-Otto Myrstad verk ”Celsusbiblioteket i Efesos” och Anna Erlandsson 
animerade film ”Glenn, the Great Runner”. Båda konstnärerna deltog i mötet och pratade om sina verk 
och filmen om Glenn visades.                          
 
Stora Konstlotteriet genomfördes och närvarolotteri med böcker, vykort med mera genomfördes för de 
cirka 85 närvarande. Efter konstlotteriet höll Sara Lundberg ett föredrag om sitt konstnärsskap. Filmen 
som Estrad Norr gjort på teaterföreställningen Fågeln i mig flyger, av Marin Johansson, visades. 
Boken med text och bilder har Sara Lundberg skrivit och illustrerat, som bygger fritt efter Berta 
Hanssons liv. 
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Konst på bio 
 
Ett samarbete mellan Folkets Bio Regina, Östersunds konstklubb och JLK 
startade hösten 2016. Under våren 2021 hade Bio Regina stängt med 
anledning av coronapandemin. Totalt visades 8 föreställningar, 7 filmer, 
116 betalande publik. 
Under hösten 2021 visades följande filmer: 

 
• Lördagen den 28 augusti “Tove” och “The man who sold his skin “ 
• Lördagen den 2 oktober ”Jag fattar inte konst” och ”Överraska mig 

konst”  och ”Det krokiga och det raka”  
• Lördagen den 13 november “Botticellis “ och “The man who sold 

his skin” 
• Lördagen den 11 december ”Botticellis Florens”  och ”Pompeji - 

syndens stad” 

 
 

Julkortstävling för barn och ungdomar  
 

Julkortstävlingen, som riktar sig till barn och unga upp till 19 år, är ett samarrangemang mellan JLK, 
Länstidningen och Jamtli. Vinnande bidragen och namnen på samtliga tävlande publiceras i LT. Alla 
vinnare får pris. Julkortstävlingen firade 25 år 2020. Med start första advent och till och med första 
veckan i januari hängdes julkorten ut på Jamtli. Länstidningen skickade ut inbjudningar till skolor, 
publicerar i tidningen och JLK i sociala medier. Tävlingen pågick under oktober och under första 
veckan i november och 1047 olika bidrag deltog. Juryn som bestod i år av två representanter från LT 
och två representanter från JLK och fjolårets vinnare i den äldsta gruppen, utsåg fyra pristagare i varje 
tävlingsklass. 
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Jämten  
 

 
Jämten 2022 gavs ut i november 2021. Temat är Jakt och Natur och 
under temat skriver landsarkivarie Olov Amelin förordet ”Att jaga 
eller jagas – naturen som en del av våra liv”. 
 
Det konstnärliga perspektivet lägger Görel Åsbo-Stephansson i sina 
fem konstpauser. Där presenteras Bruno Liljefors, Olof Ahlberg, 
Per Sångberg, J W Wallander, Batte Sahlin. 
Övriga artiklar kopplade till konst och konsthantverk: 

• Djur ska sväva fritt-om djuren i konsten av Odd Larsson 
• Skogen vi ärver – om filmaren Clara Bodén, av Eva Herdin 
• Med råvaror ur skog, sjö och mark – familjen Nilsén 

Anderssons traderade kunskaper av Ingela Fredéll 

 
Forum för konst 
 
JLK:s ordförande deltar i Region Jämtland Härjedalens ”Forum för konst”. Men även som 
representant för Sveriges Konstföreningar J-H. Där deltar också Härke, Jamtli, KRO och 
kulturansvariga i fyra av länets kommuner. I Forum för konst följs Regionens kulturplan upp och vi 
deltar också i framtagande av en ny plan inom området bildkonst. En målsättning är att alla kommuner 
och Regionen skall besluta sig om 1% av kostnaderna för ett bygge skall användas för konstnärlig 
utsmyckning. 
 
 
Konsthallen Händelsehorisonten 
 

 
 
I Händelsehorisontens stora hall och i Gåxsjö kyrka visar konstnärerna skulptur, måleri, fotografi och 
film. Performance och musik framfördes under vernissagen. Teman som togs upp i verken rör sig 
kring häxor, animism, dold kvinnohistoria, Mariakulten, meditation och ickevåld. 

Utställningen handlade om gudinnors återkomst, efter ett tusenårigt förtryck där de varit dolda i de 
monoteistiska religionerna och i hela samhället.  
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Utställningen visades från 17 juli till 29 augusti och var ett samarbete mellan Jämtlands Läns 
Konstförening och Hammerdals konstförening. Utställningen ”Dolda Gudinnor” arrangerades med 
stöd av Sveriges Konstföreningar, Kulturrådet, Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun. 
Medverkande konstnärer var Tobi Andersson Fägerskiöld, Anna Edsjö, Corinne Ericson, Madeleine 
Hatz, Sander Neant Falk, Linda Petersson Ödbring, Ulrika Sparre, Malin Ståhl, Camilla Wolgers och 
Charlotte Åberg. 

 

Från Styrelsen 
 

Även 2021 blev ett speciellt år som delar av året präglades av coronapandemin med alldeles nya 
utmaningar för att föra ut konst och konstsamtal till medborgarna. Men det har också varit spännande 
och intensivt på ett nytt sätt. Vi har också använt oss av digitala sändningar i större omfattning och 
kommer att utveckla det ännu mer. Även detta år har JLK fått många nya medlemmar, vilket är 
oerhört roligt och ansvarsfullt. Vi tror att konsten har blivit tillgänglig för fler av länets invånare och 
till fler åldersgrupper främst tack vare LUX och stor aktivitet på sociala medier. 

 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ert intresse 2021 och alla medlemmar som arbetat för 
föreningen på olika sätt. Vi vill också tacka de som har slutat och hälsa nya medlemmar välkomna. 
 
Dessutom vill vi tacka för gott samarbete och stöttning med bidrag från Stiftelsen Jamtli, Region 
Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Statens kulturråd, Föreningen Gamla Östersund och dess 
stiftelser, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Häradsskrivare Livéns stiftelse. De tre senaste vars 
stöttning har gjort att utställningen om Örjan Norling och bok kunnat genomföras. Dessutom Kajsa 
Willemark och Rolf Anderzon från Hackås Maskin och Kultur, Lena Andersson från Ågrenhuset, 
Susanna Slöör och Christina Wistman Jamtli, för arbetet med Örjan Noring utställningen och 
framtagandet av boken. 
 
 

 
 
Ellen Hyttsten      Åsa Domeij Lisensdotter 
Ordförande      Vice ordförande  
 
 
 
 
 
Karin Örnfjäll      Dag Hartman 
Kassör                                       Sekreterare                          
       
 
       
 
 
 
 
Conny Olsson      Manne Mosten 
Ledamot       Ledamot 
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Ingela von Sydow     Åke Bengtsson 
Ledamot      Ledamot 
 
 
 
 
 
Ulrika Danielsson      
Ledamot         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 
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Stora Konstlotteriet 2021 
 
Hans Esselius    Happy days…   grafik 
Aino Näslund    Sega råttor   grafik 
Simon Johansson   The young ones   foto 
Lennart Jonasson   Ainbusk   foto 
Anna Kristensson   Huset      grafik 
SvenErik Jacobsson   Prins Karls Forland   grafik 
Anna Erlandsson   Lena har semester   grafik 
Anna Erlandsson   Star-vår /Star-War  grafik 
Marie Vedin Laaksonen  utan titel     målning  
Ewa Carlsson    Reaching for the moon grafik  
Arild Yttri    Vinterskog    grafik  
Annika Persson   Turturduvor   grafik 
Bodil Halvarsson   utan titel     målning  
Maria Bergström   Mossiga stenar och snörträd  målning 
Anna Vidmark   Piazza del Popolo   grafik 
Magnus Berg    utan titel    grafik 
Kåre Henriksson   utan titel   akryl 
Kristina Thun    New horizons    grafik 
Cecilia Sikström   Frida      grafik 
Hans Kvam    utan titel     akryl 
Britta Hillbom   Akrobat II   grafik 
Kristian Berglund   Monologue   blyerts 
Catherine Johansson   På Tur      tryck på plåt  
Poul Pedersen   Secret song   akryl 
Lotta Döbling    Rummet     grafik 
Örjan Noring    Midsommar    olja  
Anna Rönnbäck   Sommarnatt i norr   grafik  
Lars Eriksson    Skuggor över vatten  grafik 
Caroline Färnström   Vänner     grafik    
Elisabeth Ödmann   Omväg     grafik    
Sara Lundberg   Krama en ko   gicleetryck 
Sara Lundberg   Vid frukosten   gicleetryck 
Sara Lundberg   Klättra    gicleetryck 
Helmtrud Nyström   Oh, vilken varg  grafik (inkl. bok)  
Åsa Hellhoff    Bakom Masken  raku keramik 
Staffan Alm    utan titel   keramik 
Anni Kristine    utan titel   grönpatinerad brons 
Björn Dahlström   Snytbagge   keramik 
Hannes Seebacher   Zobur    artgraphic 
Bilaga 2 
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DELTAGARE I ARBETSGRUPPER, ARBETSUTSKOTT, STYRELSER FÖR 
STIFTELSER 
   

          Resurspersoner är medlemmar som bidrar med värdefullt arbete.  
 
INKÖP AV KONST TILL JAMTLIS KONSTSAMLINGAR  
Ellen Hyttsten (sammankallande), Christina Wistman 
Resursperson: Eva Herdin. 
 
JUBILEUMSUTSTÄLLNING 2020, Örjan Norling 100 år 
TILLSAMMANS MED JAMTLI,  
 
Ellen Hyttsten (sammankallande),  
Resursperson: Görel Åsbo-Stephansson JLK och Rolf Anderzon och Kajsa Willemark 
Jamtli: Christina Wistman  
 
LUX Art & Culture 
Manne Mosten (sammankallande), Ulrika Danielsson, Ylva Lindén, Karin Örnfjäll och Barbro 
Moström  
Resursperson:  Conny Olsson (marknad), Annika Isaksson Larsson, Anna-Lena Rudolfsson 
 
ARRANGEMANG KRING ÅRSMÖTET OCH KONSTSUPÉN 
Åke Bengtsson, Ellen Hyttsten 
 
KONSTINKÖP OCH MEDLEMSLOTTERI 
Åsa Domeij Lisensdotter (sammankallande)Ylva Lindén, Barbro Moström 
 
STIPENDIER  
Karin Engelfeldts Minnesfond och Herbert och Ellen Carlssons konstfond 
Åsa Domeij Lisensdotter (sammankallande), Ingela von Sydow, Eva Nilsson kansliet 
Resurspersoner: Annelie Kent, Bodil Halvarsson, Kent Nilsson   
 
HÖSTMÖTET där konstlotteriet äger rum och stipendieutdelning sker (se dessa grupper). 
Samarbete med de båda andra gruppernaEllen Hyttsten, Ulrika Danielsson, Conny Olsson, Åsa 
Domeij Lisensdotter 
Resursperson: Gunilla Österman Jamtli, receptionen 
 
KONSTENSVECKA  
I arbetsgruppen ingår: Ellen Hyttsten som representant från Sveriges Konstföreningar J-H, 
Gunilla Österman och Sofie Pettersson Jamtli, Karin Kvam Region J H, Kristina Strömgren 
Östersunds kommun, Barbro Moström JLK. 
 
JULKORTSTÄVLINGEN MED SAMARBETE MED LÄNSTIDNINGEN  
Ulrika Danielsson (sammankallande), Ingela von Sydow, Eva Nilsson kansliet 
Resursperson: Agnes Sundström, Marianne Zakrisson 
 
KONST PÅ BIO 
Samarbete med Bio Regina, Annika Nordin och Östersunds Konstklubb Gudrun Ros 
JLK: Ellen Hyttsten och Ulrika Danielsson 
 
MARKNADSFÖRING, HEMSIDA, FACEBOOK, LAYOUT TRYCKSAKER 
Conny Olsson  
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JÄMTEN, REDAKTIONSKOMMITTÉ OCH KONTAKTGRUPP 
Jamtli: Charina Knutsson (sammankallande och redaktör) 
JLK: Ellen Hyttsten, Görel Åsbo- Stephansson, Dag Hartman 
Resursperson: Eva Herdin, Tore Brännlund 
 
JAMTLIDAGEN I SEPTEMBER 
Aktuella personer utses årsvis 
 
KONSTSUPÉ 
Ellen Hyttsten 
 
STYRELSE FÖR ACKE ÅSLUNDS OCH BENGT HAMRÉNS DONATIONER 
Björn och Marianne Zakrisson  
(Gun Lindström-Arver) Tore Brännlund 
 
GÅXSJÖ KULTURDAGAR/ Raftsjöhöjden konsthall 
Dolda Gudinnor sommaren 2021 
Ellen Hyttsten(sammankallande) Manne Mosten, Gert Andersson 
Resurspersoner: Tore Brännlund, Eva Herdin  
 
GULLAN OCH ERIKS HEMMINGSSONS STIFTELSE 
Ellen Hyttsten  
 
KULTURFÖRENINGAR I SAMVERKAN 
Åtta kulturföreningar samverkar om ett evenemang per år. JLK: Ellen Hyttsten 
 
KONSTRÅD  
Jamtli: Christina Wistman (sammankallande), Torgärd Notelid, JLK: Ellen Hyttsten, Barbro 
Moström, Manne Mosten 
 
EKONOMIGRUPP  
Åke Bengtsson sammankallande, Karin Örnfjäll, John Selander 
 
STIFTELSEN JAMTLIS STYRELSE 
Ellen Hyttsten, ordinarie ledamot och Åsa Domeij Lisensdotter ersättare. Det är JLKs 
ordförande och vice ordförande som sitter i Jamtlis styrelse eftersom JLK är en av Jamtlis 
stiftare har vi en ordinarie plats i styrelsen. 
 
ARBETSUTSKOTT ekonomi, stadgar, strategi och presskontakter 
Ellen Hyttsten (sammankallande), Karin Örnfjäll, Conny Olsson Dag Hartman, Åsa Domeij 
Lisensdotter, Manne Mosten 
 
Nya arbetsgrupper kan bildas utifrån pågående uppdrag 
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