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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 
 
 
 
STYRELSEN HAR UNDER ÅR 2020 BESTÅTT AV: 
 
Bengt Nordén  Ordförande  vald på 1 år vid årsmötet 2020 
André Enkler  Kassör  vald på 2 år vid årsmötet 2020 
Anne Thrap-Olsen Sekreterare  vald på 2 år vid årsmötet 2019 
Ylva Törne   Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2020 
Lars Fyrby  Ledamot  vald på 2 år vid årsmötet 2019 
Kate Brante  Ledamot  vald på 1 år vid årsmötet 2020 
Alice Törne  Suppleant  vald på 1 år vid årsmötet 2019 
 
 
Revisorer 
Lena Stockman Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2020 
Maria Wilkens Kammonen Revisor  vald på 1 år vid årsmötet 2020 
 
Valberedning 
Margareta Fyrby   vald på 1 år vid årsmötet 2020 
Karin Hedén    vald på 1 år vid årsmötet 2020 

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten. 

Antalet medlemmar i föreningen STF Roslagen var vid 2020 års utgång 131 st, vilket är lite lägre än 
förra året. Ett antal medlemmar har lämnat STF och därmed STF Roslagen. 

Vi har fått vårt referat för årsmötet publicerat i Norrtelje Tidning.  

Deltagarantalet vid våra aktiviteter har varit ungefär detsamma som förra verksamhetsåret, dvs i snitt 
12 personer per aktivitet. Sammanlagt har vi haft 49 deltagare på våra 4 aktiviteter under 2020. 

STF har under året, pga av pandemin, haft ett ansträngt ekonomiskt läge. Detta har inneburit att vi har 
tagit beslut om att själva bekosta tryckningen av höstfoldern (fakturan har dock inte kommit ännu, ev 
efter årsskiftet). Vidare så har vi inte erhållit något föreningsbidrag från STF. Ovanstående innebar att 
vi har ett sämre ekonomiskt utfall än förra året. 

PROGRAMAKTIVITETER UNDER ÅRET 

Året har ju präglats av coronapandemin. För STF Roslagen har det inneburit att flera aktiviteter har fått 
ställas in, dessutom har det resulterat i ett färre antal styrelsemöten. 

Planeringen för året var att genomföra 5 st aktiviteter under våren och därefter en ny planering för 
hösten. Vårens aktiviteter fick ställas in och i stället för att planera nya aktiviteter för hösten beslöt vi 
att genomföra vårens inställda aktiviteter under hösten. Av höstens aktiviteter kunde vi genomföra tre 
stycken, de resterande blev inställda. 

 

Onsdagen den 12 februari 2020.  Årsmöte 

Årsmötet genomfördes i Zettersténska huset. 



Före årsmötet berättade Mikael Grann om boken ”Minns ditt Norrtälje” vilken han är en av författarna 

till. Han började med att berätta upprinnelsen till att det blev en bok genom en Facebook-grupp som 

började samla bilder från Norrtälje. Alla bilderna i boken är inskickade av privatpersoner. 

Det blev en intressant resa i tiden bland fotografier som visade hur Norrtälje såg ut för inte så länge 

sedan och vilka skillnader det kan vara mellan då och nu. Ibland kunde det vara svårt att känna igen 

var bilderna var tagna, dvs det var en stor skillnad hur landskapet eller rättare sagt staden hade 

förändrats. Ibland blev det tillfälle till skratt när man såg en del bilder. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av ordföranden i STF Roslagen. Den nuvarande styrelsen fick fortsatt 

förtroende. Avslutningsvis avtackades Birgitta Mattson för sitt arbete i valberedningen. 

 

Söndagen den 6 september 2020.  Heliga Birgittas Finsta och Skederids kyrka 

 

Det var Charlotte Brusewitz som guidade oss runt i Finsta. Det började med ett besök i Skederids 

kyrka som var ”Birgittas kyrka”, där vi gjorde en vandring dels runt själva kyrkan och dels inne i, där vi 

fick se de olika inventarierna. Efter kyrkobesöket blev det besök i Birgittas bönegrottor, dels den 

officiella bönegrottan, men även en annan grotta som kanske var den egentliga bönegrottan. 

 

Torsdagen den 14 september. Bröderna Andersson nostalgimuseum 
 

Bröderna Anderssons föräldrar drev en lanthandel under flera år och det var det som blev bakgrunden 

till museet på Rådmansö. Vi fick se hur en lanthandel såg ut och vilka varor som såldes där. Förutom 

lanthandel fanns en bensinmack med dess innehåll.  

Besöket blev en trevlig nostalgitripp. 

 

Söndagen den 27 september. Wira bruk 

Vi åkte till Wira bruk i Roslags-Kulla, där vi fick en guidad tur i området, med dess vackra miljö. Vi fick 

se de gamla smedjorna, besöka konstsmidesbutiken m m. 



De övriga aktiviteterna som var planerade, Pythagoras industrimuseum och Besök Norrtelje tidning, 

fick vi ställa in pga pandemin. 

 

 

 

Norrtälje den 11 januari 2021 

 

 

 

Bengt Nordén   Anne Thrap-Olsen 

 
 
 
André Enkler   Ylva Törne  
 
 
 
 
Lars Fyrby   Kate Brante 
 
 
 
 
Alice Törne    
 


