
Verksamhetsberättelse 2018 Föreningen auktoriserade Norrtäljeguider 

 

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

kassör, Sonia Rasmussen och Ingela Jansson ledamot, Eivor Larsson suppleant. Revisor har varit 

Hans Stergel och valberedning Eva Ekeroth. 

 

Föreningen har under året haft nio medlemmar. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöten. Därtill en rad telefon-, epost- och sms- 

kontakter med del av eller samtliga guider. 

 

3 februari 2018 Hölls årsmöte i Sensuslokaler. Med samtal kring verksamheten för 2018. 

 

11 april 2018 Bolagsstämma Visit Roslagen ingen från oss representerade. 

 

7 april 2018 besökte guidegruppen LV 3 museet ett tips och ett bra genomförande av Eivor 

Larsson. Där vi vandrade runt i lokalerna över två timmar med guide från museet Gustav Palm. 

 

12 maj 2018 var ett föredrag på Norrtälje Stadsbibliotek om s/s Norrtelje 50 år i hamn. Några få 

av oss hade möjlighet att närvara.  

 

1 augusti 2018 Återkommande fortbildningsdag som 2018 startade med samling vid Albert 

Engströms atelje och gård där Seija Rahm guidade oss, för promenad till Grisslehamns kapell där 

Birgitta Lagerqvist Svensson guidade oss. Våra värdar för dagen var Seija Rahm och Lars-Gunnar 

Wallin. Därifrån bilfärd till resturang Ankaret i Älmsta där vi intog lunchen. Därefter vidare med 

besök på Sjöfartmuseet i Älmsta där Anders Djerf berätta lite om museet. Vidare till Kista 

Hembygdsgård med Annika Lennartsson som ciceron och en titt på vandringsutställningen när 

ryssarna brände 1719. Därefter ett kort styrelsemöte och visning av den informationsskärm som 

Anette Hallsenius sammanställt. Alla tackade Seija och Lars-Gunnar för en fin och intressant 

genomförd dag. 

 

8 september 2018 Kulturarvsdagen i Roslagsmuseets park. Eva Ekeroth, Ingela Jansson och 

Anette Hallsenius närvarade och hade miniguidningar under temana. "Minnen längs vattenleden", 

"Badortsepoken i Norrtälje" och "Verkstäderna och industriernas Norrtälje. En bra dag att visa upp 

oss. 

 

3 november 2018 styrelsemöte i Sensuslokaler, där frågan hur vi går vidare som förening togs upp, 

samt planering inför 2019. 

 

22 november 2018 deltog Anette Hallsenius i Visit Roslagens varumärkesworkshop med Helena 

Nordström, i festivitetsalen gamla Stadshotellet i Norrtälje. 

 

7 december 2018 fyllde vår kassör Lars-Gunnar Wallin 75 år. Han kommer uppmärksammas vid 

ett senare möte. 



 

 

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.  

 

Vid pennan  

Ordförande Anette 

 

 


