Föreningen Auktoriserade Norrtäljeguider
Verksamhetsberättelse
2015
Femte verksamhetsåret

Styrelse
Sedan årsmötet 2015 har styrelsen bestått av Eva Ekeroth, ordförande, samt Anders
Djerf, sekreterare, Lars-Gunnar Wallin, kassör, Ingela Jansson och Sonia Rasmussen,
ledamöter.
Styrelsesuppleant har varit Eivor Larsson.

Revisor
Revisor har varit Hans Stergel.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Anette Hallsenius och Gunilla Lindgren.

Medlemsantal
Föreningen hade vid senaste årsskiftet 9 betalande medlemmar.

Sammanträden
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Föreningsmöten
För andra året har vi genomfört en studiecirkel. Även 2015 var temat Kultur och historia
i Norrtälje. Fyra träffar har hållits under året. Samtliga i samband med styrelsemötena
tillika medlemsmötena.
Träff nummer ett hölls i samband med årsmötet den 14 februari. Vi fick besök av
Kerstin Sandberg som är anställd på Pythagoras men också är engagerad i Nordströmska
museet. Hon visade gamla Norrtäljebilder och berättade om personer, byggnader och platser
de föreställde samt hur hon kunnat lägga historiska pusselbitar genom att studera detaljer i
fotografierna.
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Andra tillfället hölls i samband med styrelsemötet den 18 april. Vi fick en visning av
Norrtäljes museum och nya konsthall. I konsthallen såg vi utställningen "Hen".
Träff nummer tre var vår uppskattade utflykt till Rimbo och Finsta. Ingela och Eivor
hade ordnat ett spännande program som startade ned ett besök i Husby-Sjuhundra
kyrka från 1100-talet, en av Upplands äldsta. Därifrån begav vi oss till Darsgärde
fornborg, strategiskt belägen intill Sjuhundraleden. Nästa anhalt var Skederids kyrka,
den kyrka som man tror att den heliga Birgittas pappa, Birger Persson, lät uppföra.
Eftersom vädret inte var det bästa intog vi vår medhavda lunch i församlingshemmet.
Efter lunchen bar det av till "varggården". Inlockade av föda tar sig vargarna in genom
en öppning till den gård som människorna byggt. När vargen ätit klart och ska ta sig ut
igen har män omringat öppningen och dödar vargen med sina spjut.
Efter en titt även på Rimbo kyrka åkte vi till dagens sista besöksmål som var
Tolvmansgården, hembygdsgården i Rimbo. Där fick vi kaffe med hembakat bröd av
Birgitta och Sven-Olov Norlin och som också visade oss gården och berättade om
hembygdsföreningen.
Fjärde och sista träffen i studiecirkeln hölls den 3 oktober. Då fick vi besök av Jan-Olov
Ivarsson som berättade om Roslagen och visade oss var gränserna går. Han berättade också
om Roslagens okända arbetarhistoria och om kända och okända bruk. Vi fick också möjlighet
att köpa hans böcker.

Information till medlemmar

Medlemsbrevet GuideNytt har skickats ut fem gånger under 2015.

Hemsidan
Hemsidan är den viktigaste kanalen för att marknadsföra föreningen och de enskilda
guiderna. Under året har fyra krönikor med bilder lagts in. Kalendariet har uppdaterats
successivt under guidesäsongen.

Visit Roslagen
Anette Hallsenius representerade föreningen vid Visit Roslagens bolagsstämma i Östhammar 13
april 2015.

Slutord
I slutet av året var det fem år sedan vi avslutade utbildningen till auktoriserade guider.
Förhoppningen var kanske att fler av oss skulle guida mer än vi gör, men med tanke på
att ingen av oss har guidningen som huvudsyssla och därför inte heller har lagt ner den
tid vi borde på marknadsföring så får vi vara nöjda med de uppdrag vi får.
Ambitionsnivån och intresset har medlemmarna kvar. De flesta deltar i den fortbildning
som föreningen anordnar, både i form av studiecirkel och sommarutflykt. Det garanterar
att kvaliteten på guidningarna fortsatt är hög. Särskilt sommarens fortbildningsdag till
olika delar av kommunen kräver en stor insats av den eller de medlemmar som står som
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värd för arrangemanget, något som alla turas om att göra. De fem sommarutflykter som
hittills arrangerats har hållit hög kvalitet och intensiva program. Även träffarna i
studiecirkeln har varit givit oss intressanta kunskaper på vitt skilda områden och
tillträde till platser som inte privatpersoner har. Kan vi fortsätta att lära oss mer och
hålla oss uppdaterade har Norrtälje en guidekår de kan vara stolta över.
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