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FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

StiftelseförhållandenStiftelseförhållandenStiftelseförhållanden
Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun bildade stiftelsen den 1 januari 1978.Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun bildade stiftelsen den 1 januari 1978.Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun bildade stiftelsen den 1 januari 1978.
Stiftelsens styrelse utgörs av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare, varav LandstingetStiftelsens styrelse utgörs av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare, varav LandstingetStiftelsens styrelse utgörs av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare, varav Landstinget
Västernorrland utser fem och Härnösands kommun fyra. Dessutom representeras Ångermanlands-Västernorrland utser fem och Härnösands kommun fyra. Dessutom representeras Ångermanlands-
och Medelpads hembygdsförbund med en adjungerad ledamot vardera.och Medelpads hembygdsförbund med en adjungerad ledamot vardera.och Medelpads hembygdsförbund med en adjungerad ledamot vardera.
De fackliga organisationerna DIK, SKTF och Kommunal representeras av en ledamot vardera.De fackliga organisationerna DIK, SKTF och Kommunal representeras av en ledamot vardera.De fackliga organisationerna DIK, SKTF och Kommunal representeras av en ledamot vardera.

Information om verksamhetenInformation om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att hålla Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att hålla Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att hålla 
dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Västernorrlands län bedriva ochdem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Västernorrlands län bedriva ochdem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Västernorrlands län bedriva och
främja kulturmiljövård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående främja kulturmiljövård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående 
kulturell verksamhet samt att på lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörandekulturell verksamhet samt att på lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörandekulturell verksamhet samt att på lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande
ämnen för en så bred allmänhet som möjligt.ämnen för en så bred allmänhet som möjligt.ämnen för en så bred allmänhet som möjligt.

Resultat och ställningResultat och ställning
Översikt (tkr) 2009 2008 2007 2006Översikt (tkr) 2009 2008 2007 2006Översikt (tkr) 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning 49 286 44 578 44 422 44 370Nettoomsättning 49 286 44 578 44 422 44 370Nettoomsättning 49 286 44 578 44 422 44 370
Resultat efter finansiella poster -440 742 -27 492Resultat efter finansiella poster -440 742 -27 492
Rörelsemarginal 0,0% 1,7% 0,0% 1,1%Rörelsemarginal 0,0% 1,7% 0,0% 1,1%Rörelsemarginal 0,0% 1,7% 0,0% 1,1%
Balansomslutning 40 432 41 664 40 678 12 158Balansomslutning 40 432 41 664 40 678 12 158Balansomslutning 40 432 41 664 40 678 12 158
Soliditet 88,2% 87,0% 87,0% 44,6%Soliditet 88,2% 87,0% 87,0% 44,6%
Medelantal anställda 64 67 73 68
Soliditet 88,2% 87,0% 87,0% 44,6%
Medelantal anställda 64 67 73 68Medelantal anställda 64 67 73 68

NyckeltalsdefinitionerNyckeltalsdefinitionerNyckeltalsdefinitioner
RörelsemarginalRörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

SoliditetSoliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgångVäsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgångVäsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Det inledda samverkansavtalet med de övriga tre norrländska länsmuseerna har lett till ett antal Det inledda samverkansavtalet med de övriga tre norrländska länsmuseerna har lett till ett antal 
gemensamma aktiviteter under året. Från Murbergets sida har vi bjudit in till ett inledande möte i Umeågemensamma aktiviteter under året. Från Murbergets sida har vi bjudit in till ett inledande möte i Umeågemensamma aktiviteter under året. Från Murbergets sida har vi bjudit in till ett inledande möte i Umeå
i mars kring vårt profilområde ABM. Vi fick bekräftat att det finns ett intresse i regionen om fortsattai mars kring vårt profilområde ABM. Vi fick bekräftat att det finns ett intresse i regionen om fortsattai mars kring vårt profilområde ABM. Vi fick bekräftat att det finns ett intresse i regionen om fortsatta
gemensamma programverksamheter och gladde oss åt att så många verksamheter från hela Norrlandgemensamma programverksamheter och gladde oss åt att så många verksamheter från hela Norrlandgemensamma programverksamheter och gladde oss åt att så många verksamheter från hela Norrland
deltog. I oktober arrangerades en två dagars konferens på Murberget om lokal, nationell och inter-deltog. I oktober arrangerades en två dagars konferens på Murberget om lokal, nationell och inter-
nationell ABM samverkan. Konferensen uppmärksammades av kulturminister Lena Adelsohn Liljerothnationell ABM samverkan. Konferensen uppmärksammades av kulturminister Lena Adelsohn Liljerothnationell ABM samverkan. Konferensen uppmärksammades av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
och landshövding Bo Källstrand som båda besökte konferensen.och landshövding Bo Källstrand som båda besökte konferensen.och landshövding Bo Källstrand som båda besökte konferensen.

För vårt andra profilområde, konservering, har en ansökan om, "Regionalt konserveringscentrum i För vårt andra profilområde, konservering, har en ansökan om, "Regionalt konserveringscentrum i 
Norrland" beviljats det begärda stödet av statens kulturråd. Vår chefskonservator har rest runt ochNorrland" beviljats det begärda stödet av statens kulturråd. Vår chefskonservator har rest runt ochNorrland" beviljats det begärda stödet av statens kulturråd. Vår chefskonservator har rest runt och
samtalat med de kollegor i de övriga länen om behov av samverkan. Under 2010 tar Murberget ett samtalat med de kollegor i de övriga länen om behov av samverkan. Under 2010 tar Murberget ett samtalat med de kollegor i de övriga länen om behov av samverkan. Under 2010 tar Murberget ett 
initiativ till gemensamma kurser, föreläsningar och studiebesök riktade till alla som arbetar med föremålinitiativ till gemensamma kurser, föreläsningar och studiebesök riktade till alla som arbetar med föremål
på våra länsmuseer.på våra länsmuseer.på våra länsmuseer.

Textilarkivet i Sollefteå har under året inlemmats i länsmuseets organisation och återinvigdes med nyaTextilarkivet i Sollefteå har under året inlemmats i länsmuseets organisation och återinvigdes med nyaTextilarkivet i Sollefteå har under året inlemmats i länsmuseets organisation och återinvigdes med nya
utställningar och ny personal i april. Ett omfattande arbete och stora resurser har genomförts för att utställningar och ny personal i april. Ett omfattande arbete och stora resurser har genomförts för att 
tillskapa funktionella och säkra magasin. Ny kompetens har knutits till textilarkivet genom att en textil-tillskapa funktionella och säkra magasin. Ny kompetens har knutits till textilarkivet genom att en textil-tillskapa funktionella och säkra magasin. Ny kompetens har knutits till textilarkivet genom att en textil-
konservator nu ingår i den fasta personalen. Stöd till ombyggnaden av lokalerna har beviljats av Boverket.konservator nu ingår i den fasta personalen. Stöd till ombyggnaden av lokalerna har beviljats av Boverket.konservator nu ingår i den fasta personalen. Stöd till ombyggnaden av lokalerna har beviljats av Boverket.

Länsmuseet har under året engagerat sig i utvecklingen Hemsö fästning som besöksmål och byggnads-Länsmuseet har under året engagerat sig i utvecklingen Hemsö fästning som besöksmål och byggnads-
minne. Arbetet har bland annat omfattat förnyelse av visningsverksamheten, nya informationsstationerminne. Arbetet har bland annat omfattat förnyelse av visningsverksamheten, nya informationsstationerminne. Arbetet har bland annat omfattat förnyelse av visningsverksamheten, nya informationsstationer
i fästningen, stöldsäkringar av inventarier i de för besökare tillgängliga utrymmena, ny hemsida och i fästningen, stöldsäkringar av inventarier i de för besökare tillgängliga utrymmena, ny hemsida och i fästningen, stöldsäkringar av inventarier i de för besökare tillgängliga utrymmena, ny hemsida och 
tryckta informationsfoldrar och ett inledande arbete att påbörja nödvändig gallring av all utrustning i tryckta informationsfoldrar och ett inledande arbete att påbörja nödvändig gallring av all utrustning i 
fästningen. Överläggningar om villkoren för ett övertagande av kommunens hyresavtal ledde i slutet av fästningen. Överläggningar om villkoren för ett övertagande av kommunens hyresavtal ledde i slutet av fästningen. Överläggningar om villkoren för ett övertagande av kommunens hyresavtal ledde i slutet av 
året till att fastighetsverket valde att teckna ett nytt avtal med en privat entreprenör. Länsmuseets aktivaåret till att fastighetsverket valde att teckna ett nytt avtal med en privat entreprenör. Länsmuseets aktivaåret till att fastighetsverket valde att teckna ett nytt avtal med en privat entreprenör. Länsmuseets aktiva
arbete med fästningen upphörde därför vid årsskiftet.arbete med fästningen upphörde därför vid årsskiftet.arbete med fästningen upphörde därför vid årsskiftet.

Museets största satsning på samtida konst har präglat utställningåret genom installationen Museets största satsning på samtida konst har präglat utställningåret genom installationen Museets största satsning på samtida konst har präglat utställningåret genom installationen 
"LJUDLAByrint". En omfattande programverksamhet kring temat "Ljud" har genomförts under året i"LJUDLAByrint". En omfattande programverksamhet kring temat "Ljud" har genomförts under året i"LJUDLAByrint". En omfattande programverksamhet kring temat "Ljud" har genomförts under året i
utställningen och på friluftsmuseet. Det treåriga musikprojektet "Mobil musikdialog" med utställningen och på friluftsmuseet. Det treåriga musikprojektet "Mobil musikdialog" med utställningen och på friluftsmuseet. Det treåriga musikprojektet "Mobil musikdialog" med 
Weberkvartetten har genom stöd från landsting och kulturrådet kunnat påbörjas. Det är ett projektWeberkvartetten har genom stöd från landsting och kulturrådet kunnat påbörjas. Det är ett projekt
särskilt riktat till barn och ungdom, en prioriterad målgrupp för landsting och länsmuseum.särskilt riktat till barn och ungdom, en prioriterad målgrupp för landsting och länsmuseum.särskilt riktat till barn och ungdom, en prioriterad målgrupp för landsting och länsmuseum.

Våra arkeologer har haft ett spännande år bakom sig med kursgrävning för en intresserad allmänhet i Våra arkeologer har haft ett spännande år bakom sig med kursgrävning för en intresserad allmänhet i 
den medeltida fogdeborgen Styresholm och det sensationella fyndet av en folkvandringstida kammar-den medeltida fogdeborgen Styresholm och det sensationella fyndet av en folkvandringstida kammar-den medeltida fogdeborgen Styresholm och det sensationella fyndet av en folkvandringstida kammar-
grav i Björkåbruk strax söder om Sollefteå. Vackert ornerade agraffer och sällsynt förekomst av väl-grav i Björkåbruk strax söder om Sollefteå. Vackert ornerade agraffer och sällsynt förekomst av väl-grav i Björkåbruk strax söder om Sollefteå. Vackert ornerade agraffer och sällsynt förekomst av väl-
bevarade textilier ingår i fynden från denna hövdingagrav som riskerade och fortfarande riskerar attbevarade textilier ingår i fynden från denna hövdingagrav som riskerade och fortfarande riskerar attbevarade textilier ingår i fynden från denna hövdingagrav som riskerade och fortfarande riskerar att
rasa ner i Ångermanälven.rasa ner i Ångermanälven.

Internationellt har ett EU-projekt, "Inextex" om det textila kulturarvet i länet samt i de medverkande Internationellt har ett EU-projekt, "Inextex" om det textila kulturarvet i länet samt i de medverkande 
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länderna Estland, Ungern och Rumänien, avslutats med en utställning i Kaposvar i Ungern. Ett nytt länderna Estland, Ungern och Rumänien, avslutats med en utställning i Kaposvar i Ungern. Ett nytt länderna Estland, Ungern och Rumänien, avslutats med en utställning i Kaposvar i Ungern. Ett nytt 
EU-projekt "Kulturbro" har inletts med Satakunta Museum i Björneborg i Finland. Inriktningen är musei-EU-projekt "Kulturbro" har inletts med Satakunta Museum i Björneborg i Finland. Inriktningen är musei-EU-projekt "Kulturbro" har inletts med Satakunta Museum i Björneborg i Finland. Inriktningen är musei-
pedagogik och ett gemensamt utställningsprojekt kring vårt gemensamma kulturarv. Museets fortsatta pedagogik och ett gemensamt utställningsprojekt kring vårt gemensamma kulturarv. Museets fortsatta 
engagemang i det interkontinentala museinätverket Samp har bland annat skett genom deltagande i en engagemang i det interkontinentala museinätverket Samp har bland annat skett genom deltagande i en engagemang i det interkontinentala museinätverket Samp har bland annat skett genom deltagande i en 
konferens "Directors Meeting" i Fillipinerna.konferens "Directors Meeting" i Fillipinerna.konferens "Directors Meeting" i Fillipinerna.

Frågan om mål och inriktning är ju ständigt levande i en föränderlig värld. Under 2009 var detta enFrågan om mål och inriktning är ju ständigt levande i en föränderlig värld. Under 2009 var detta en
prioriterade fråga då vi med stöd av Trygghetsrådet gick in i processen "Kompetensutveckling för individprioriterade fråga då vi med stöd av Trygghetsrådet gick in i processen "Kompetensutveckling för individprioriterade fråga då vi med stöd av Trygghetsrådet gick in i processen "Kompetensutveckling för individ
och verksamhet". Insatserna syftar primärt till kompetensutveckling med utgångspunkt i verksamhetensoch verksamhet". Insatserna syftar primärt till kompetensutveckling med utgångspunkt i verksamhetensoch verksamhet". Insatserna syftar primärt till kompetensutveckling med utgångspunkt i verksamhetens
mål och vision. En förutsättning för processen är att hela museets personal gemensamt beslutar att mål och vision. En förutsättning för processen är att hela museets personal gemensamt beslutar att 
genomföra arbetet, vilket vi gjort. Vi kommer att sluföra arbetet vintern 2010 för att sedan undeer åretgenomföra arbetet, vilket vi gjort. Vi kommer att sluföra arbetet vintern 2010 för att sedan undeer året
omsätta resultatet i verksamhetsplanering och kompetenshöjande insatser, såväl individuellt som omsätta resultatet i verksamhetsplanering och kompetenshöjande insatser, såväl individuellt som omsätta resultatet i verksamhetsplanering och kompetenshöjande insatser, såväl individuellt som 
kollektivt.kollektivt.kollektivt.

Framtida utvecklingFramtida utvecklingFramtida utveckling

I en krympande ekonomi kommer prioriteringar att bli ett stort ansvar för museets ledning och styrelse de I en krympande ekonomi kommer prioriteringar att bli ett stort ansvar för museets ledning och styrelse de I en krympande ekonomi kommer prioriteringar att bli ett stort ansvar för museets ledning och styrelse de 
kommande åren. Olika externfinansierade projekt, kanske framför allt genom EU-bidrag, blir en allt kommande åren. Olika externfinansierade projekt, kanske framför allt genom EU-bidrag, blir en allt 
viktigare del i förutsättningen att utveckla och förnya verksamheten. Samverkan med andra parter ochviktigare del i förutsättningen att utveckla och förnya verksamheten. Samverkan med andra parter ochviktigare del i förutsättningen att utveckla och förnya verksamheten. Samverkan med andra parter och
institutioner i och utanför länet kommer att vara en annan viktig väg att hävda museets kompetens och institutioner i och utanför länet kommer att vara en annan viktig väg att hävda museets kompetens och institutioner i och utanför länet kommer att vara en annan viktig väg att hävda museets kompetens och 
och konkurrenskraft i länets kulturutbud.och konkurrenskraft i länets kulturutbud.
Att bryta de senare årens trend med minskade besökssiffror i museibyggnaden är en annan viktig Att bryta de senare årens trend med minskade besökssiffror i museibyggnaden är en annan viktig 
framtidsfråga.framtidsfråga.framtidsfråga.

PersonalPersonal

Förutom anställd personal finns en grupp från Härnösands kommuns dagcenterverksamhet på Murberget.Förutom anställd personal finns en grupp från Härnösands kommuns dagcenterverksamhet på Murberget.Förutom anställd personal finns en grupp från Härnösands kommuns dagcenterverksamhet på Murberget.
Dom utgör ett värdefullt tillskott i den dagliga verksamheten både med sitt glada humör och med denDom utgör ett värdefullt tillskott i den dagliga verksamheten både med sitt glada humör och med denDom utgör ett värdefullt tillskott i den dagliga verksamheten både med sitt glada humör och med den
service som utförs. Arbetet innebär framförallt städning, sandning, skottning och transporter inomservice som utförs. Arbetet innebär framförallt städning, sandning, skottning och transporter inom
hela området.hela området.hela området.

Personalomsättningen inom museet är fortsatt låg. Minskningen av antalet årsarbetare beror på färrePersonalomsättningen inom museet är fortsatt låg. Minskningen av antalet årsarbetare beror på färrePersonalomsättningen inom museet är fortsatt låg. Minskningen av antalet årsarbetare beror på färre
tidsbegränsade anställningar 2009. Anställningarna har inte förlängts pga att de aktuella projekten har tidsbegränsade anställningar 2009. Anställningarna har inte förlängts pga att de aktuella projekten har 
har avslutats.har avslutats.har avslutats.

Den totala sjukfrånvaron för 2009 är 4 % vilket är 2 % lägre än 2008. Det är den lägsta sjukfrånvaronDen totala sjukfrånvaron för 2009 är 4 % vilket är 2 % lägre än 2008. Det är den lägsta sjukfrånvaron
sedan mätningarna enligt samma modell startade 2004. Den långa sjukfrånvaron (>60 dgr) har minskatsedan mätningarna enligt samma modell startade 2004. Den långa sjukfrånvaron (>60 dgr) har minskatsedan mätningarna enligt samma modell startade 2004. Den långa sjukfrånvaron (>60 dgr) har minskat
med 8 % sedan 2008. Vi gläder oss åt den höjda närvaron och kommer att fortsätta att arbeta för attmed 8 % sedan 2008. Vi gläder oss åt den höjda närvaron och kommer att fortsätta att arbeta för attmed 8 % sedan 2008. Vi gläder oss åt den höjda närvaron och kommer att fortsätta att arbeta för att
sänka sjukfrånvaron ytterligare.sänka sjukfrånvaron ytterligare.sänka sjukfrånvaron ytterligare.

Minst en gång varje år genomförs medarbetarsamtal. Därutöver genomförs lönesamtal i samband med Minst en gång varje år genomförs medarbetarsamtal. Därutöver genomförs lönesamtal i samband med Minst en gång varje år genomförs medarbetarsamtal. Därutöver genomförs lönesamtal i samband med 
löneöversyner.löneöversyner.löneöversyner.
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KompetensutvecklingKompetensutvecklingKompetensutveckling

Under hela året har all personal deltagit i ett utvecklingsprojekt under ledning av Trygghetsrådet TRS.Under hela året har all personal deltagit i ett utvecklingsprojekt under ledning av Trygghetsrådet TRS.
Det innebär att vi genomfört fyra workshops med olika teman: När verksamheten är som bäst, Det innebär att vi genomfört fyra workshops med olika teman: När verksamheten är som bäst, Det innebär att vi genomfört fyra workshops med olika teman: När verksamheten är som bäst, 
Nulägesanalys, Omvärldsanalys samt Modiga steg. Utifrån det underlaget har vis sedan formuleratNulägesanalys, Omvärldsanalys samt Modiga steg. Utifrån det underlaget har vis sedan formuleratNulägesanalys, Omvärldsanalys samt Modiga steg. Utifrån det underlaget har vis sedan formulerat
inriktningsmål. Projektet fortsätter under år 2010 då även resultatmål ska fastställas ochinriktningsmål. Projektet fortsätter under år 2010 då även resultatmål ska fastställas ochinriktningsmål. Projektet fortsätter under år 2010 då även resultatmål ska fastställas och
kompetensbehovsanalys genomföras. Målet är att alla ska ha en individuell kompetensutvecklingsplankompetensbehovsanalys genomföras. Målet är att alla ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan
när projektet har avslutats. De kommande verksamhetsplanerna kommer också att utformas utifrånnär projektet har avslutats. De kommande verksamhetsplanerna kommer också att utformas utifrånnär projektet har avslutats. De kommande verksamhetsplanerna kommer också att utformas utifrån
den sk KIV-modell, som TRS arbetar utifrån. Parallellt med processen har en grupp arbetat med attden sk KIV-modell, som TRS arbetar utifrån. Parallellt med processen har en grupp arbetat med attden sk KIV-modell, som TRS arbetar utifrån. Parallellt med processen har en grupp arbetat med att
utforma förslag till en mer verksamhetsanpassad organisation.utforma förslag till en mer verksamhetsanpassad organisation.

LönebildningLönebildningLönebildning

I 2009 års löneöversyn ökade lönerna med totalt 3,99 %. Som utgångspunkt används den gemensammaI 2009 års löneöversyn ökade lönerna med totalt 3,99 %. Som utgångspunkt används den gemensamma
lönestatistiken för landets länsmuseer och i år fokuserades på att öka lönespridningen inom olika grupper.lönestatistiken för landets länsmuseer och i år fokuserades på att öka lönespridningen inom olika grupper.lönestatistiken för landets länsmuseer och i år fokuserades på att öka lönespridningen inom olika grupper.
Lönesamtal sker med stöd av fastställda rutiner och bedömningsformulär. Lönekartläggning enligt Lönesamtal sker med stöd av fastställda rutiner och bedömningsformulär. Lönekartläggning enligt Lönesamtal sker med stöd av fastställda rutiner och bedömningsformulär. Lönekartläggning enligt 
jämställdhetslagen visar att inga löneskillnader på grund av kön förekommer inom länsmuseet.jämställdhetslagen visar att inga löneskillnader på grund av kön förekommer inom länsmuseet.jämställdhetslagen visar att inga löneskillnader på grund av kön förekommer inom länsmuseet.
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

ResultaträkningResultaträkningResultaträkning

Not 2009 2008Not 2009 2008

Rörelsens intäkterRörelsens intäkterRörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 49 285 513 44 577 749Nettoomsättning 1 49 285 513 44 577 749Nettoomsättning 1 49 285 513 44 577 749

Övriga rörelseintäkter 943 903 1 233 698Övriga rörelseintäkter 943 903 1 233 698
50 229 416 45 811 44750 229 416 45 811 44750 229 416 45 811 447

Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader

Handelsvaror -1 158 721 -1 269 770Handelsvaror -1 158 721 -1 269 770
Övriga externa kostnader 2 -21 314 665 -16 582 118Övriga externa kostnader 2 -21 314 665 -16 582 118
Personalkostnader 3 -27 932 289 -27 240 495Personalkostnader 3 -27 932 289 -27 240 495Personalkostnader 3 -27 932 289 -27 240 495
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -340 872 -314 146Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -340 872 -314 146Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -340 872 -314 146

-50 746 547 -45 406 529-50 746 547 -45 406 529
Rörelseresultat -517 131 404 918Rörelseresultat -517 131 404 918

Resultat från finansiella investeringar:Resultat från finansiella investeringar:Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 77 964 338 193Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 77 964 338 193
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -416 -1 033Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -416 -1 033Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -416 -1 033

77 548 337 16077 548 337 16077 548 337 160
Årets resultat -439 583 742 078Årets resultat -439 583 742 078Årets resultat -439 583 742 078
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

BalansräkningBalansräkningBalansräkning
Not 2009-12-31 2008-12-31Not 2009-12-31 2008-12-31Not 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 7Anläggningstillgångar 7Anläggningstillgångar 7

Materiella anläggningstillgångar 8Materiella anläggningstillgångar 8

Byggnader och mark 304 128 332 881Byggnader och mark 304 128 332 881
Kulturhistoriska byggnader 1 1Kulturhistoriska byggnader 1 1Kulturhistoriska byggnader 1 1
Kulturhistoriska samlingar 1 1Kulturhistoriska samlingar 1 1Kulturhistoriska samlingar 1 1
Konstsamlingar 30 000 000 30 000 000Konstsamlingar 30 000 000 30 000 000
Inventarier, verktyg och installationer 1 117 835 1 035 995Inventarier, verktyg och installationer 1 117 835 1 035 995

Finansiella tillgångarFinansiella tillgångarFinansiella tillgångar

Aktier och andelar 9 1 659 744 0Aktier och andelar 9 1 659 744 0
Summa anläggningstillgångar 33 081 709 31 368 878Summa anläggningstillgångar 33 081 709 31 368 878Summa anläggningstillgångar 33 081 709 31 368 878

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varulager m.m.Varulager m.m.Varulager m.m.

Handelsvaror 356 726 262 955Handelsvaror 356 726 262 955Handelsvaror 356 726 262 955
356 726 262 955356 726 262 955

Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringar

Kundfordringar 718 648 1 946 131Kundfordringar 718 648 1 946 131Kundfordringar 718 648 1 946 131
Övriga fordringar 33 918 38 594Övriga fordringar 33 918 38 594Övriga fordringar 33 918 38 594
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 2 675 103 2 389 963Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 2 675 103 2 389 963

3 427 669 4 374 6883 427 669 4 374 6883 427 669 4 374 688

Kortfristiga placeringarKortfristiga placeringarKortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 0 1 466 435Kortfristiga placeringar 0 1 466 435

Kassa och bank 3 566 280 4 190 753Kassa och bank 3 566 280 4 190 753Kassa och bank 3 566 280 4 190 753

Summa omsättningstillgångar 7 350 675 10 294 831Summa omsättningstillgångar 7 350 675 10 294 831

SUMMA TILLGÅNGAR 40 432 384 41 663 709SUMMA TILLGÅNGAR 40 432 384 41 663 709SUMMA TILLGÅNGAR 40 432 384 41 663 709
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

BalansräkningBalansräkningBalansräkning
Not 2009-12-31 2008-12-31Not 2009-12-31 2008-12-31Not 2009-12-31 2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11Eget kapital 11Eget kapital 11

Balanserat resultat 36 130 503 35 388 425Balanserat resultat 36 130 503 35 388 425Balanserat resultat 36 130 503 35 388 425
Årets resultat -439 583 742 078Årets resultat -439 583 742 078

35 690 920 36 130 50335 690 920 36 130 50335 690 920 36 130 503

Summa eget kapital  35 690 920 36 130 503Summa eget kapital  35 690 920 36 130 503Summa eget kapital  35 690 920 36 130 503

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 316 961 1 449 477Leverantörsskulder 1 316 961 1 449 477Leverantörsskulder 1 316 961 1 449 477
Övriga skulder 1 456 099 2 158 235Övriga skulder 1 456 099 2 158 235Övriga skulder 1 456 099 2 158 235
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 968 404 1 925 494Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 968 404 1 925 494

Summa kortfristiga skulder 4 741 464 5 533 206Summa kortfristiga skulder 4 741 464 5 533 206

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 432 384 41 663 709SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 432 384 41 663 709SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 432 384 41 663 709

POSTER INOM LINJENPOSTER INOM LINJENPOSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga IngaStällda säkerheter Inga IngaStällda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga IngaAnsvarsförbindelser Inga Inga
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

Redovisnings- och värderingsprinciperRedovisnings- och värderingsprinciperRedovisnings- och värderingsprinciper

AllmäntAllmäntAllmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BokföringsnämndensÅrsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.allmänna råd.allmänna råd.

IntäkterIntäkterIntäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas ochIntäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommerredovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommerredovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt värde då det är rimligt att anta att bidragetStatliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt värde då det är rimligt att anta att bidraget
kommer att erhållas och att samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När bidragetkommer att erhållas och att samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När bidragetkommer att erhållas och att samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När bidraget
är knutet till en kostnad redovisas det som en intäkt under de perioder som krävs för att detär knutet till en kostnad redovisas det som en intäkt under de perioder som krävs för att detär knutet till en kostnad redovisas det som en intäkt under de perioder som krävs för att det
på ett systematiskt sätt skall möta den kostnad som redovisas och som bidraget avser att på ett systematiskt sätt skall möta den kostnad som redovisas och som bidraget avser att 
kompensera. Om bidraget är knutet till en anläggningstillgång skuldförs bidragets verkliga kompensera. Om bidraget är knutet till en anläggningstillgång skuldförs bidragets verkliga kompensera. Om bidraget är knutet till en anläggningstillgång skuldförs bidragets verkliga 
värde (som förutbetald intäkt) och intäktsförs i resultaträkningen i takt med avskrivningarnavärde (som förutbetald intäkt) och intäktsförs i resultaträkningen i takt med avskrivningarnavärde (som förutbetald intäkt) och intäktsförs i resultaträkningen i takt med avskrivningarna
på den anläggningstillgång som bidraget avser.på den anläggningstillgång som bidraget avser.på den anläggningstillgång som bidraget avser.
Beslut om accession och kassation av föremål och arkivalier ur museets samlingar beslutas av Beslut om accession och kassation av föremål och arkivalier ur museets samlingar beslutas av 
landsantikvarien med redovisningsskyldighet till styrelsen.landsantikvarien med redovisningsskyldighet till styrelsen.landsantikvarien med redovisningsskyldighet till styrelsen.

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar
Eventuell donation värderas till marknadsvärde vid förvärvstidpunkten och bokförs direkt mot eget kapital.Eventuell donation värderas till marknadsvärde vid förvärvstidpunkten och bokförs direkt mot eget kapital.

Mark och konstMark och konstMark och konst
Ingen avskrivning sker på mark och konst.Ingen avskrivning sker på mark och konst.

Byggnader samt inventarier, verktyg och installationerByggnader samt inventarier, verktyg och installationerByggnader samt inventarier, verktyg och installationer
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumuleradeMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumuleradeMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag förLinjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag förLinjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för
beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Byggnader 12 årByggnader 12 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 - 8 årInventarier, verktyg och installationer 5 - 8 årInventarier, verktyg och installationer 5 - 8 år

Kulturhistoriska byggnader och samlingarKulturhistoriska byggnader och samlingar
De anläggningstillgångar som klassificerats som kulturhistoriska byggnader ärDe anläggningstillgångar som klassificerats som kulturhistoriska byggnader ärDe anläggningstillgångar som klassificerats som kulturhistoriska byggnader är
Murberget 1:1, Härnösands kommunMurberget 1:1, Härnösands kommunMurberget 1:1, Härnösands kommun
Borgmästaren 8, Härnösands kommunBorgmästaren 8, Härnösands kommunBorgmästaren 8, Härnösands kommun
Myckelgensjö 3:24, Örnsköldsviks kommunMyckelgensjö 3:24, Örnsköldsviks kommun
Ulvön 11:1, Örnsköldsviks kommunUlvön 11:1, Örnsköldsviks kommunUlvön 11:1, Örnsköldsviks kommun
Skulnäs 1:23, Örnsköldsviks kommunSkulnäs 1:23, Örnsköldsviks kommunSkulnäs 1:23, Örnsköldsviks kommun
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

FordringarFordringarFordringar
Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknasFordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknasFordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas
inflyta.inflyta.inflyta.

VarulagerVarulagerVarulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO) metoden.Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO) metoden.Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in - först ut (FIFO) metoden.
Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO- Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO- 
metoden och verkligt värde.metoden och verkligt värde.
Inkuransavdrag görs med 3%, varefter varorna ej bedöms överstiga försäljningsvärdetInkuransavdrag görs med 3%, varefter varorna ej bedöms överstiga försäljningsvärdetInkuransavdrag görs med 3%, varefter varorna ej bedöms överstiga försäljningsvärdet
minskat med beräknade försäljningskostnader.minskat med beräknade försäljningskostnader.minskat med beräknade försäljningskostnader.

Likvida medelLikvida medelLikvida medel
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringarLikvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringarLikvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar
med en ursprunglig löptid på högst tre månader.med en ursprunglig löptid på högst tre månader.med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

LeasingLeasingLeasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

NoterNoterNoter

Not 1  Nettoomsättningens fördelningNot 1  Nettoomsättningens fördelningNot 1  Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning per rörelsegren fördelar sig enligt följande:Nettoomsättning per rörelsegren fördelar sig enligt följande:

        Rörelseresultat               Nettoomsättning        Rörelseresultat               Nettoomsättning        Rörelseresultat               Nettoomsättning
2009 2008 2009 20082009 2008 2009 20082009 2008 2009 2008

FörsäljningFörsäljningFörsäljning
Butiks- och kaféförsäljning 0 2 259 386 2 453 261Butiks- och kaféförsäljning 0 2 259 386 2 453 261
Visningsintäkter 0 0 31 715 30 000Visningsintäkter 0 0 31 715 30 000Visningsintäkter 0 0 31 715 30 000
Uppdragsintäkter 0 0 2 351 973 4 227 905Uppdragsintäkter 0 0 2 351 973 4 227 905Uppdragsintäkter 0 0 2 351 973 4 227 905
AnslagAnslag
Landstinget Västernorrland 19 905 000 17 082 000Landstinget Västernorrland 19 905 000 17 082 000
Härnösands kommun 7 024 025 7 000 900Härnösands kommun 7 024 025 7 000 900Härnösands kommun 7 024 025 7 000 900
Statens Kulturråd 4 478 500 4 427 578Statens Kulturråd 4 478 500 4 427 578Statens Kulturråd 4 478 500 4 427 578
Nämnden för hemslöjdsfrågor 574 000 568 000Nämnden för hemslöjdsfrågor 574 000 568 000
Sollefteå kommun 1 400 000 0Sollefteå kommun 1 400 000 0Sollefteå kommun 1 400 000 0
Övriga bidragÖvriga bidragÖvriga bidrag
Lönebidrag 2 136 034 2 260 930Lönebidrag 2 136 034 2 260 930Lönebidrag 2 136 034 2 260 930
EU Bidrag 880 548 342 670EU Bidrag 880 548 342 670
Övriga projektbidrag Not 13 N Not 12 8 244 332 6 184 505Övriga projektbidrag Not 13 N Not 12 8 244 332 6 184 505Övriga projektbidrag Not 13 N Not 12 8 244 332 6 184 505
Summa 0 0 49 285 513 44 577 749Summa 0 0 49 285 513 44 577 749Summa 0 0 49 285 513 44 577 749

Not 2 Övriga externa kostnader 2009 2008Not 2 Övriga externa kostnader 2009 2008

Lokalkostnader 7 438 825 5 716 472Lokalkostnader 7 438 825 5 716 472Lokalkostnader 7 438 825 5 716 472
Fastighetskostnader 1 153 677 911 831Fastighetskostnader 1 153 677 911 831
Hyra av anläggningstillgångar 20 152 25 198Hyra av anläggningstillgångar 20 152 25 198Hyra av anläggningstillgångar 20 152 25 198
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 3 087 476 1 844 691Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 3 087 476 1 844 691Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 3 087 476 1 844 691
Reparation och underhåll inventarier 65 506 56 329Reparation och underhåll inventarier 65 506 56 329Reparation och underhåll inventarier 65 506 56 329
Kostnader för transportmedel 387 746 360 007Kostnader för transportmedel 387 746 360 007
Frakter och transporter 52 547 44 698Frakter och transporter 52 547 44 698Frakter och transporter 52 547 44 698
Resekostnader 747 366 864 428Resekostnader 747 366 864 428Resekostnader 747 366 864 428
Reklam och PR 889 426 526 865Reklam och PR 889 426 526 865
Kontorsmaterial och trycksaker 426 859 508 938Kontorsmaterial och trycksaker 426 859 508 938
Tele och post 348 035 347 327Tele och post 348 035 347 327Tele och post 348 035 347 327
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 873 099 702 435Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 873 099 702 435Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 873 099 702 435
Förvaltningskostnader 38 019 26 565Förvaltningskostnader 38 019 26 565
Övriga externa tjänster 5 634 426 4 515 443Övriga externa tjänster 5 634 426 4 515 443Övriga externa tjänster 5 634 426 4 515 443
Övriga externa kostnader 151 505 130 891Övriga externa kostnader 151 505 130 891Övriga externa kostnader 151 505 130 891
Summa 21 314 664 16 582 118Summa 21 314 664 16 582 118Summa 21 314 664 16 582 118
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

2009 20082009 20082009 2008
Not 3  Personalkostnader, ersättningar och arvodenNot 3  Personalkostnader, ersättningar och arvodenNot 3  Personalkostnader, ersättningar och arvoden
Medelantalet anställdaMedelantalet anställda

Män 25 28Män 25 28Män 25 28
Kvinnor 39 39Kvinnor 39 39Kvinnor 39 39

64 6764 6764 67
Löner och andra ersättningarLöner och andra ersättningar

Styrelse & museichef 673 399 643 509Styrelse & museichef 673 399 643 509Styrelse & museichef 673 399 643 509
Övriga anställda 18 918 219 18 416 940Övriga anställda 18 918 219 18 416 940Övriga anställda 18 918 219 18 416 940

19 591 618 19 060 44919 591 618 19 060 449
Sociala kostnaderSociala kostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 841 097 7 428 594Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 841 097 7 428 594Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 841 097 7 428 594
7 841 097 7 428 5947 841 097 7 428 5947 841 097 7 428 594

PensionsförpliktelserPensionsförpliktelser

Stiftelsen har inga pensionsförpliktelser utöver sedvanligStiftelsen har inga pensionsförpliktelser utöver sedvanligStiftelsen har inga pensionsförpliktelser utöver sedvanlig
pensionsförsäkring enligt ITP-planenpensionsförsäkring enligt ITP-planenpensionsförsäkring enligt ITP-planen

Upplysning om sjukfrånvaroUpplysning om sjukfrånvaroUpplysning om sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för kvinnor 4% 8%Sjukfrånvaro för kvinnor 4% 8%Sjukfrånvaro för kvinnor 4% 8%
Sjukfrånvaro för män 4% 4%Sjukfrånvaro för män 4% 4%

Sjukfrånvaro för anställda 29 år och yngre 7% 0%Sjukfrånvaro för anställda 29 år och yngre 7% 0%Sjukfrånvaro för anställda 29 år och yngre 7% 0%
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år 4% 5%Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år 4% 5%Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år 4% 5%
Sjukfrånvaro för anställda 50 år och äldre 4% 8%Sjukfrånvaro för anställda 50 år och äldre 4% 8%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagdaSjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagdaSjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda
ordinarie arbetstid. ordinarie arbetstid. ordinarie arbetstid. 

Total sjukfrånvaro 4% 6%Total sjukfrånvaro 4% 6%Total sjukfrånvaro 4% 6%
Långtidssjukfrånvaro 60% 68%Långtidssjukfrånvaro 60% 68%Långtidssjukfrånvaro 60% 68%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under enLångtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under enLångtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annatDen ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annatDen ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat
avtal med den anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.avtal med den anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.avtal med den anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.
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2009 20082009 20082009 2008
Fördelningen mellan män och kvinnorFördelningen mellan män och kvinnorFördelningen mellan män och kvinnor
i stiftelsens styrelse:i stiftelsens styrelse:
Kvinnor 6 6Kvinnor 6 6Kvinnor 6 6
Män 12 12Män 12 12Män 12 12

Fördelningen mellan män och kvinnorFördelningen mellan män och kvinnor
i ledningsgruppen:i ledningsgruppen:i ledningsgruppen:
Kvinnor 2 3Kvinnor 2 3Kvinnor 2 3
Män 3 4Män 3 4

Arvoden till revisorerArvoden till revisorerArvoden till revisorer

Ernst & Young AB 28 019 26 565Ernst & Young AB 28 019 26 565
Övriga revisorer 15 470 15 017Övriga revisorer 15 470 15 017Övriga revisorer 15 470 15 017
Summa 43 489 41 582Summa 43 489 41 582Summa 43 489 41 582

Not 4  AvskrivningarNot 4  AvskrivningarNot 4  Avskrivningar
Byggnader och mark -28 753 -28 752Byggnader och mark -28 753 -28 752
Inventarier, verktyg och installationer -312 119 -285 394Inventarier, verktyg och installationer -312 119 -285 394
Summa -340 872 -314 146Summa -340 872 -314 146Summa -340 872 -314 146

Not 5  Ränteintäkter och liknande resultatposterNot 5  Ränteintäkter och liknande resultatposterNot 5  Ränteintäkter och liknande resultatposter
Utdelningar 23 953 58 109Utdelningar 23 953 58 109Utdelningar 23 953 58 109
Ränteintäkter 54 011 280 084Ränteintäkter 54 011 280 084Ränteintäkter 54 011 280 084
Summa 77 964 338 193Summa 77 964 338 193

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposterNot 6  Räntekostnader och liknande resultatposterNot 6  Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader -416 -1 033Räntekostnader -416 -1 033
Summa -416 -1 033Summa -416 -1 033Summa -416 -1 033

Not 7  LeasingavtalNot 7  LeasingavtalNot 7  Leasingavtal
Under året har företagets leasingkostnader uppgått till: -148 067 -113 585Under året har företagets leasingkostnader uppgått till: -148 067 -113 585Under året har företagets leasingkostnader uppgått till: -148 067 -113 585
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Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

2009 20082009 20082009 2008
Not 8  Materiella anläggningstillgångarNot 8  Materiella anläggningstillgångarNot 8  Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och markByggnader och mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 364 029 364 029Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 364 029 364 029Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 364 029 364 029
Nyanskaffningar 0 0Nyanskaffningar 0 0Nyanskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 364 029 364 029Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 364 029 364 029Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 364 029 364 029

Ingående ackumulerade avskrivningar -31 148 -2 396Ingående ackumulerade avskrivningar -31 148 -2 396Ingående ackumulerade avskrivningar -31 148 -2 396
Årets avskrivningar -28 753 -28 752Årets avskrivningar -28 753 -28 752Årets avskrivningar -28 753 -28 752
Utgående ackumulerade avskrivningar -59 901 -31 148Utgående ackumulerade avskrivningar -59 901 -31 148

Bokfört värde 304 128 332 881Bokfört värde 304 128 332 881Bokfört värde 304 128 332 881

Kulturhistoriska byggnaderKulturhistoriska byggnaderKulturhistoriska byggnader
In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1
Nyanskaffningar 0 0Nyanskaffningar 0 0Nyanskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1

Bokfört värde 1 1Bokfört värde 1 1Bokfört värde 1 1

Kulturhistoriska samlingarKulturhistoriska samlingarKulturhistoriska samlingar
In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1
Nyanskaffningar 0 0Nyanskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1

Bokfört värde 1 1Bokfört värde 1 1Bokfört värde 1 1

KonstsamlingarKonstsamlingarKonstsamlingar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 000 30 000 000Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 000 30 000 000Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 000 30 000 000
Nyanskaffningar 0 0Nyanskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 000 30 000 000Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 000 30 000 000Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 000 30 000 000

Bokfört värde 30 000 000 30 000 000Bokfört värde 30 000 000 30 000 000
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Stiftelsen Länsmuseet VästernorrlandStiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143Org.nr 888000-3143

Not 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner 70 031 101 988Upplupna löner 70 031 101 988Upplupna löner 70 031 101 988
Semesterlöneskuld 621 565 657 342Semesterlöneskuld 621 565 657 342
Sociala avgifter 849 984 885 121Sociala avgifter 849 984 885 121Sociala avgifter 849 984 885 121
Övriga poster 426 824 281 043Övriga poster 426 824 281 043Övriga poster 426 824 281 043
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 968 404 1 925 494Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 968 404 1 925 494Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 968 404 1 925 494

Not 13 Övriga projektbidrag 2009Not 13 Övriga projektbidrag 2009

Landstinget VästernorrlandLandstinget VästernorrlandLandstinget Västernorrland
ABM 600 000ABM 600 000ABM 600 000
Weberkvartetten 450 000Weberkvartetten 450 000
Ljudlab 200 000Ljudlab 200 000Ljudlab 200 000
Buss på museet 150 000Buss på museet 150 000Buss på museet 150 000
Textilarkivet 1 015 988Textilarkivet 1 015 988Textilarkivet 1 015 988

2 415 9882 415 988
LänsstyrelsenLänsstyrelsenLänsstyrelsen
Vandringsleder i Västernorrland 67 625Vandringsleder i Västernorrland 67 625Vandringsleder i Västernorrland 67 625
Kursgrävning i Ljusta 14 000Kursgrävning i Ljusta 14 000
Hotade miljöer längs älvarna 304 528Hotade miljöer längs älvarna 304 528
Orientera dig om Gådeå 82 000Orientera dig om Gådeå 82 000Orientera dig om Gådeå 82 000
Arkeologisk undersökning Överlännäs 226 875Arkeologisk undersökning Överlännäs 226 875Arkeologisk undersökning Överlännäs 226 875
Ljud o film på nätet 30 000Ljud o film på nätet 30 000
EdLocal 18 259EdLocal 18 259EdLocal 18 259
Byggnadsvårdsdagar 36 009Byggnadsvårdsdagar 36 009Byggnadsvårdsdagar 36 009
Skyltprogram fornlämningar 50 000Skyltprogram fornlämningar 50 000Skyltprogram fornlämningar 50 000

829 296829 296

Härnösands kommunHärnösands kommunHärnösands kommun
ABM 150 000ABM 150 000ABM 150 000

150 000150 000

RiksantikvarieämbetetRiksantikvarieämbetetRiksantikvarieämbetet
Bidrag till arbetsledare Kulturarvs IT 446 448Bidrag till arbetsledare Kulturarvs IT 446 448
Små historier i stora berättelser 1 080 000Små historier i stora berättelser 1 080 000Små historier i stora berättelser 1 080 000

1 526 4481 526 4481 526 448

Statens kulturrådStatens kulturrådStatens kulturråd
Små historier i stora berättelser 220 000Små historier i stora berättelser 220 000
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Weberkvartetten 300 000Weberkvartetten 300 000Weberkvartetten 300 000
Access 720 000Access 720 000Access 720 000

1 240 0001 240 000

Härnösands hemslöjdsföreningHärnösands hemslöjdsföreningHärnösands hemslöjdsförening
Bidrag till slöjdklubbar 5 000Bidrag till slöjdklubbar 5 000Bidrag till slöjdklubbar 5 000

5 0005 000

Björkå AB FornminnesfondBjörkå AB FornminnesfondBjörkå AB Fornminnesfond
Magnometerundersökning Styresholm 10 500Magnometerundersökning Styresholm 10 500
Analys skelett 16 100Analys skelett 16 100

26 60026 60026 600

Framtidens kulturFramtidens kultur
Ljudlab 75 000Ljudlab 75 000Ljudlab 75 000

75 00075 00075 000

BoverketBoverket
Bidrag Textilarkivet 450 000Bidrag Textilarkivet 450 000Bidrag Textilarkivet 450 000

450 000450 000450 000

Luleå Tekniska UniversitetLuleå Tekniska Universitet
KMM 20 000KMM 20 000KMM 20 000

20 00020 00020 000

Stockholms läns museumStockholms läns museumStockholms läns museum
KMM 66 000KMM 66 000KMM 66 000

66 00066 00066 000

Statens Maritima MuseerStatens Maritima MuseerStatens Maritima Museer
Hemsö fästning 1 400 000Hemsö fästning 1 400 000Hemsö fästning 1 400 000

1 400 0001 400 0001 400 000

Helge Axson Johnson StiftelseHelge Axson Johnson StiftelseHelge Axson Johnson Stiftelse
Nordantjäl 40 000Nordantjäl 40 000Nordantjäl 40 000

40 00040 000
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