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 Föreningen Auktoriserade Norrtäljeguider 

Årsredovisning 

2012 

Andra verksamhetsåret 

 

Styrelse 

Sedan årsmötet 2012 har styrelsen bestått av Eva Ekeroth, ordförande, samt Eivor 

Larsson, sekreterare, Lars-Gunnar Wallin, kassör, Anders Djerf och Sonia Rasmussen, 

ledamöter. 

Styrelsesuppleant har varit Erika Åberg.    

Revisor 

Revisor har varit Hans Stergel. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Anette Hallsenius och Gunilla Lindgren. 

Medlemsantal 

Föreningen hade vid senaste årsskiftet 10 betalande medlemmar.  

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. 

Föreningsmöten 

Även i år genomförde föreningen en fortbildning där majoriteten av guiderna deltog. I år 

var Lars-Gunnar Wallin värd för utflykten som gick till Hallstavik-Häverödal. Vi började i 

Häverö kyrka där vi blev guidade av Gunilla Lindgren. Sedan var planen att bese Prästö 

ängar, men då regnet öste ner fick vi istället se Edebo kyrka. God lunch serverades på 

Langers hotell. Under lunchen passade Lars-Gunnar Wallin på att berätta lite om bygden 

och dess historia. Därefter besökte vi Holmens bruk och deltog i en guidad visning av 

bruket. Dagen avslutades med fika på Blixtens café.  
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Medlemsinformation 

För att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i föreningen produceras ett 

nyhetsbrev. Guidenytt har utkommit med 5 nummer under 2012.   

Hemsidan 

Hemsidan är den viktigaste kanalen för att marknadsföra föreningen och de enskilda 

guiderna. Målsättningen är att uppdatera den med en ny krönika eller annan 

information minst en gång per månad.  

Övrig marknadsföring 

Tack vare medel från Roslagens sparbank samt genom att Norrtälje kommun lovade att 

köpa en upplaga, kunde vi trycka vår presentationsfolder i 3 000 ex. 

Foldern blev klar lagom till Sparbanksdagen. Eivor Larsson, Ingela Jansson och Eva 

Ekeroth träffades där för att knyta kontakter med utställare och dela ut den nya foldern.  

Foldern har sedan lagts ut på strategiska platser, bland annat i kommunens reception, 

på biblioteket, turistbyrån, Hotell Roslagen, Åtellet och Langers hotell.  

Alla guider har dessutom fått 100 ex var att sprida. 

Visit Roslagen 

Eva Ekeroth och Eivor Larsson deltog i Aktieägarkväll hos Visit Roslagen den 27 september. 

Cirka 40 av Visit Roslagens 160 delägare var närvarande. Den ekonomiska situationen för 

bolaget är dålig eftersom upphandlingen av turistbyrån i Norrtälje överklagats och de 

förväntade intäkterna därifrån uteblivit.  

Visioner saknas dock inte i bolaget. Till 2020 har man tänkt att turismen i området ska ha 

fördubblats. Delvis genom att Stockholms skärgård som destination i samverkan med 

Stockholms stad beviljats delfinansiering av Tillväxtverket för sitt Skärgårdsprojekt. 

Övriga aktiviteter 

Eva Ekeroth och Lars Gunnar Wallin har träffat Dan Löfgren, näringslivschef i Norrtälje, 

för att överlämna kommunens upplaga av foldern och presentera föreningen närmare.  

Eva och Lars-Gunnar träffade senare Mikael Blum och Lennart Jansson för att, även för 

dem, presentera föreningen närmare och diskutera möjligheter till samverkan.  

Vi har också tagit fram mallar för offert och arvodesräkning som de guider som inte har 

egna företag kan använda. 
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Bokslut 2012-01-01—2012-12-31(Kr) 
Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Visit Roslagen   1000 

Omsättningstillgångar  

Roslagens sparbank     1982 

Kassa     542 

Summa tillgångar  3524 

Eget kapital och skulder 

Visit Roslagen   1000 

Skuld Sonia Rasmussen    360 

2011 års resultat    377 

Årets resultat   1787 

Summa eget kapital och skulder 3524 

Resultaträkning 

Intäkter 

Medlemsavgifter 2012     500 

Norrtälje kommun (folder)   2000 

Roslagens Sparbank (folder)   5000 

Ränta Roslagens       17 

    7517  

Kostnader 

Likvid hemsida     299 

Katarina Tryck    5035 

Frimärken        36 

Smörgåsar (årsmöte)     360 

    5730    

Årets resultat    1787  
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Slutord 

Ännu ett år har gått, föreningens andra verksamhetsår. Så särskilt många guideuppdrag 

har vi inte haft. Enligt turistbyrån finns ingen efterfrågan, men det beror snarare på att 

vi inte har tillräckliga möjligheter att marknadsföra oss. Det är illavarslande för 

Norrtälje om det inte finns turister som är intresserade av en guidad tur.  

Alldeles utan jobb är vi dock inte. Ett par uppdrag har kommit via hemsidan, några har 

guidat på objekt där de guidat tidigare eller har ordnat egna vandringar. Sakta men 

säkert ökar vi vårt kontaktnät vilket så småningom borde göra oss så kända att 

uppdragen kommer in.  

När det är långt mellan uppdragen är det viktigt att hålla det vi lärt oss igång. Därför är 

fortbildningsdagarna så viktiga. De håller hög kvalitet och ger oss dessutom tillfälle att 

guida varandra. Och så är det ett trevligt sätt att hålla kontakten. 

 

 

Eva Ekeroth  Eivor Larsson Sonia Rasmussen 

 

 

Anders Djerf  Lars-Gunnar Wallin Erika Åberg 

 


