
Verksamhetsberättelse 2017 Föreningen auktoriserade Norrtäljeguider 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöten. Där till en rad telefon, epost och sms kontakter 

med del av eller samtliga guider. 

 

4 februari 2017 Hölls årsmöte i Sensuslokaler. Därefter besök på Norrtälje museum/konsthall, "Roslagssilver 

av Norrtäljemästare" och "Emil Lindgrens fotosamling- det gamla Roslagen i färg". En del var också med på 

Peder Lamms föreläsning.  

 

5 april 2017 Bolagsstämma Visit Roslagen och Roslagens destinationsdag 2017 på ett ännu inte helt 

öppningsklart Kapellet Norrtälje. Anette Hallsenius representerade. 

 

29 april 2017 Hölls styrelsemöte i Sensuslokaler. Därefter besökte Anders Djerf , Ingela Jansson och Anette 

Hallsenius Roslagsmässan. 

 

20 maj 2017 Besök Sigtuna med deras guider. Rundvandring i Sigtuna och dess sevärdheter samt lunch i 

Sigtunastiftelsens lokaler. 

 

6 juni 2017 Anders Djerf, Ingela Jansson och Anette Hallsenius medverkade vid kulturmötet vid Storholmen. 

Behöver jobba vidare med någon form av information/skärmar för att uppmärksammas. 

 

2 augusti 2017 Återkommande fortbildningsdag som 2017 startade med samling vid Simpnäs brygga, för 

vidare färd med passbåt till Arholma. Här berättar Anders Djerf som var vår värd för dagen om ön och visade 

oss runt. Börja med att åka fyrhjulingar till Simesgården, därefter medhavd matsäck och en titt samt 

information om Bull-August gård/vandrarhem. Därifrån promenad på ön till Österhamnen, besökte kyrkan, 

gamla lotsstationen, Arholmabåk med fotoutställning. Trollstigen ner och en tur med fyrhjuling till Arholma 

Nord. Fick en kort yttre visning av guide där. Därefter promenad till Arholma affär, en kort visit till dansbanan 

för det som ville innan återfärden tog vid med passbåt till Simpnäs brygga. Alla tackade Anders för en fin 

och intressant genomförd dag. 

 

11 november 2017 styrelsemöte i Sensuslokaler, där frågan hur vi går vidare som förening togs upp. 

 

15 december 2017 deltog  Eva Ekeroth i glöggmingel på Norrtälje båten.  Arrangerat av Visit Roslagen 

 

Andra saker som berörts under året är hantering av kommunens gratisguidningar, flera guider som vill "vara 

med oss" folderns utgåva, informationsskärmar, Visit Skärgården där vi 2017 betalade för hela föreningen 

inför 2018 betalar de som vill vara med själva. Banktjänst avvecklades. 

 

Vid pennan  

Ordförande Anette 

 

Styrelsen har under året bestått av Anette Hallsenius, ordf, Anders Djerf, sekr, Lars-Gunnar Wallin kassör, 

Sonja Rasmusson och Ingela Jansson ledamot, Eivor Larsson suppleant. Revisor har varit Hans Stergel och 

valberedning Eva Ekeroth. 

 

Föreningen har under året haft nio medlem 


