Föreningen Auktoriserade Norrtäljeguider
Årsredovisning
2011
Första verksamhetsåret
Föreningen bildades vid Guideutbildningens avslutningshelg på Väddöfolkhögskola den
11 december 2010. Där utsågs en interimsstyrelse med samma sammansättning som
den som valdes vid första årsmötet (se nedan).
Under året har föreningen registrerats hos skatteverket och har tilldelats
organisationsnummer 802461-8616.
Styrelse
Sedan årsmötet 2011 har styrelsen bestått av Eva Ekeroth, ordförande, samt
ledamöterna Eivor Larsson, sekreterare, Anna Lindström (avgått under året), Sonia
Rasmussen och Erika Åberg.
Styrelsesuppleanter har varit Anders Djerf och Lars-Gunnar Wallin, kassör.
Revisor
Revisor har varit Hans Stergel.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Anette Hallsenius och Gunilla Lindgren.
Medlemsantal
Föreningen hade vid senaste årsskiftet 11 betalande medlemmar, vilket är alla
auktoriserade Norrtäljeguider.
Sammanträden
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.
Under perioden mellan föreningens bildande och årsmötet hade interimsstyrelsen fyra
protokollförda sammanträden.

Föreningsmöten
Den första återsamlingen med hela föreningen var årsmötet som hölls den 31 mars i
Wallinska gårdarna. Sonia Rasmussen hade bakat bullar och kokat kaffe som
medlemmarna fick betala en symbolisk summa för, vilken oavkortat gick till föreningen.
Den 25 maj diplomerades de 11 nybakade guiderna under högtidliga former i rådhuset.
Den 2 augusti besökte föreningen Björkö där Anders Djerf hade ordnat ett digert
utbildningsprogram som omfattade hela dagen och inkluderade besök i Björkö-Arholma
kyrka där vi såg Harald Lindbergs kormålning Himlalotsen, besök på ett par
redargårdar, Norra Latins sommarhem för pojkar, sjöfartsmuseet i Simpnäs,
Rumshamns kyrkogård och Harald Lindbergs ateljé. Fika i hamnkaféet och lunch-picnic
på en klippa hann vi också med.
Den 23 oktober träffades föreningens medlemmar i Wallinska galleriet där Anders Djerf
för tillfället ställde ut sin konst.
Lördagen den 14 januari hölls en arbetsdag för föreningens medlemmar i Folkets hus.
Målsättning diskuterades och aktiviteter för 2012 planerades.
Medlemsinformation
För att hålla alla medlemmarna informerade om vad som händer i föreningen producers
ett nyhetsbrev. Guidenytt har utkommit med 5 nummer under 2011.
Hemsidan
Hemsidan är den viktigaste kanalen för att marknadsföra föreningen och de enskilda
guiderna. Målsättningen har varit att uppdatera den med en ny krönika eller annan
allmän information på första sidan minst en gång per månad. Målsättningen har inte
hållits fullt ut, men nästan. Under året har sidan utvecklats och innehåller nu en
presentation av föreningen och av alla guider, länkar, samt information om planerade
guidningar.
Anders Djerf har också varit i kontakt med flera andra organisationer som nu länkar till
föreningens hemsida.
Övrig marknadsföring
En presentationsfolder har tagits fram. Dock har den inte kommit i tryck än på grund av
svårigheter att hitta finansiering. Det finns också långt framskridna planer på att ta fram
ett gemensamt underlag för personliga visitkort.

Måndagen den 22 augusti besökte Eva Ekeroth, Eivor Larsson och Sonia Rasmussen
vandrarhemmet Hvilan, Hotell Roslagen, Pensionat Granparken och Sportcentrum för
att informera om föreningen och marknadsföra guiderna.
Visit Roslagen
Representanter för styrelsen deltog i det öppna informationsmöte som hölls i februari
om start av ett nytt destinationsbolag. Föreningen beslöt därefter att anmäla intresse för
att teckna aktier i det nya bolaget.
Föreningen beviljades teckningsrätt och har därefter tecknat 10 aktier á 100 kronor,
vilket motsvarade det lägsta tillåtna antalet. Anders Djerf och Sonia Rasmussen deltog
också i den extrabolagsstämma som hölls den 6 oktober.
Övriga aktiviteter
Föreningen har tagit fram en lämplig taxa, dels för dem som är egna företagare och dels
för dem som har a-skattsedel.
Slutord
Föreningens första verksamhetsår är till ända och vi börjar hitta formerna för
verksamheten. De flesta skulle nog önskat sig fler guideuppdrag för att få praktisera de
nyvunna kunskaperna medan de är färska. Det verkar dock som om vi får ge oss till tåls
och acceptera att vi ännu inte är så etablerade att uppdragen ramlar in. Men alldeles
utan uppdrag har vi inte varit. Seija Rahm har guidat på Albert Engström-museet och
Albert Engströms ateljé. Ingela Jansson har guidat i den heliga Birgittas Finsta, Anders
Djerf, Eva Ekeroth och Eivor Larsson har guidat på industrimuseet Pythagoras och LarsGunnar Wallin och Anna Lindström har guidat i Norrtälje stad.
Som fortbildning och för att synas i andra turistsammanhang har fyra av föreningens
medlemmar utbildat sig till Roslagsambassadörer. Den 12 oktober korades Eva Ekeroth,
Gunilla Lindgren, Sonia Rasmussen och Lars-Gunnar Wallin på Rånäs slott. Sedan
tidigare är Anders Djerf, Ingela Jansson och Seija Rahm Roslagsambassadörer.
Norrtälje är en turiststad. En sådan måste ha tillgång till duktiga guider. Självklart måste
det finnas en marknad för oss. Ingen ny grupp guider har utbildats under året. Det är
alltså vi elva som måste hålla verksamheten igång. Det går bara om vi hjälps åt. Vi har
alla full sysselsättning med annat, men förhoppningsvis fortsätter vi att tycka att detta är
så viktigt och roligt att vi fortsätter arbetet tillsammans även nästkommande år.
Vi behövs för Norrtälje!
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