
Verksamhetsberättelse	2016	Föreningen	auktoriserade	Norrtäljeguider.	 	
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöten. Där till en rad telefon, e-post och 
sms-kontakter med delar av eller samtliga guider. 
 
6 februari 2016 Hölls årsmöte i Sensus lokaler. I samband med det avtackades Eva Ekeroth efter 
5 års ordförandeskap med en blomma överlämnad av Lars-Gunnar Wallin. Därefter återsamling 
för fika i Phytagoras café. 
 
13 april 2016 Ingen medverkade på Visit Roslagens aktiebolagstämma i Åkersberga. 
 
14 maj 2016 Hölls styrelsemöte på Phytagoras, fikades alternativt åts mat med efterföljande besök 
i Phytagoras lokaler. Eva berättade för Anders, Ingela och Anette som var närvarande. 
 
6 juni 2016 Anders Djerf och Anette Hallsenius medverkade vid kulturmötet vid Storholmen. 
Hade lite magert informationsmaterial hoppas vi kan utveckla det till kommande år för att få 
uppmärksamheten riktad mot vår verksamhet. 
 
28 juli 2016 Återkommande fortbildningsdagen som 2016 startade med samling vid DC:3 
Norrtälje för färd via Länna kyrka, Länna prästgårds berömda dass, Marholmen där föreningens 
medverkande medlemmar fick betald lunch av föreningen i samband med att vi firade 5 år. 
Därefter besöktes Penningby slott, Bergshamra Kvarngården och Morastugan. Vid de två 
sistnämnda besöken var Pelle Signal vår guide (ciceron). I Morastugan hölls så ett styrelsemöte 
innan alla tackade Eva för en fint genomförd dag. 
 
10 september 2016 Besök av Sigtunaguiderna. Medverkade från vår förening gjorde Eivor, Ingela, 
Lars-Gunnar, Anette och Eva som också höll i vandringsturen i Norrtälje stad. Turen avslutades 
med soppa på Phytagoras innan Sigtunaguiderna åkte vidare mot Vira bruk. 
 
29 oktober 2016 guideträff i Sensus lokaler Norrtälje. Esse Jansson hade anmält 
sjukdomsförhinder och vi valde att ha ett öppet diskussionsmöte. Dagen inleddes med att Anders 
visade en film om Roslagsminnen på datorn. Närvarande var Ingela, Eivor, Eva, Anders och 
Anette. 
 
Andra problem/diskussioner som berörts är hur vi ska hantera konkurrensen från kommunens 
gratisguidningar, flera guider som vill "vara med oss" och folderns nyutgåva. 
 
Vid pennan 
Ordförande Anette 
 
Styrelsen har under året bestått av Anette Hallsenius, ordf, Anders Djerf, sekr, Lars-Gunnar Wallin, 
kassör, Sonia Rasmussen, ledamot, Ingela Jansson, ledamot och Eivor Larsson, suppleant. 
Revisor har varit Hans Stergel och valberedning Eva Ekeroth.  
 
Föreningen har under året haft 9 medlemmar. 


