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Ledningsgruppen 

 

Vid årsmötet den 3 december 2019 omvaldes Bengt Wernersson som ledningsgruppens 

ordförande. Till ordinarie ledamöter av ledningsgruppen valdes: 

 

▪ Nicklas Andersson 

▪ Andreas Forslund 

▪ Anders Hagardt 

▪ Ingrid Holming 

▪ Mattias Häggqvist 

▪ Kurt Larsson 

▪ Bertil Nilsson 

Den 26 mars 2020 avled Bengt Wernersson hastigt efter att ha insjuknat i COVID-19 vid en 

resa i Latinamerika. Han begravdes 17 juni på Lidingö. Den 18 maj utsåg ledningsgruppen 

Nicklas Andersson till tillförordnad ordförande fram till det planerade årsmötet i december.  

 

Dessutom valde styrelsen att adjungera Göran Leuhusen till ledningsgruppen fram till 

årsmötet, där möjlighet finns att välja in Göran som ordinarie ledamot till nästkommande 

verksamhetsår. 

 

Ledningsgruppens arbete under året 

 

Ledningsgruppen har under året haft 9 protokollförda möten samt även informella möten i 

samband med aktieträffarna. Från och med den 20 mars har mötena hållits per telefon på 

grund av den rådande Coronapandemin. Dessutom har telefon och e-mail utnyttjats flitigt 

mellan ledamöterna för information och beslutsfattande.  

 

Ledamöterna har ägnat mycket tid åt att engagera företag till aktieträffar och studiebesök. 

Dessutom har olika ledningsgruppsledamöter deltagit i av Förbundet anordnade 

regionskonferens och närområdesträffar. Ledningsgruppen beslutade även att inte delta i 

förbundets årskongress den 9 maj på grund av rådande pandemi. 

 

Inbjudan till aktieträffar och studiebesök 

 

Inbjudan till lokalavdelningens aktiviteter publiceras i tidningen Aktiespararen samt på 

förbundets hemsida likväl som på lokalavdelningens egen sida på förbundets hemsida. 

 

Vi skickar även ut inbjudan via e-post till samtliga våra medlemmar som har angivit e-post. 

De som saknar detta har fått inbjudan postalt. Detta är dock kostsamt så för de som har 



möjlighet att motta inbjudan via e-post vill vi uppmana att delge mailadress till kansliet, via 

sin inloggning på hemsidan.  

 

Dessutom har överenskommits med bland annat lokalavdelningarna Östermalm/Djurgården, 

Vasa, Kungsholmen, Bromma och Danderyd, att vi till varandras aktieträffar bjuder in 

varandras medlemmar, som har e-mailadress. Detta ökar besöksantalet på våra träffar, och 

därmed ökar också företagens intresse för att komma till våra aktieträffar. Våra medlemmar 

får också inbjudan till fler aktieträffar och andra lokala arrangemang. 

 

Lidingös medlemmar i Unga Aktiesparare inbjudes också till avdelningens aktieträffar. Tack 

vare ovan beskrivet så har det glädjande nog kommit många medlemmar från andra 

lokalavdelningar till våra aktieträffar. 

 

Aktieträffar och företagsbesök under 2020 

 

På grund av rådande pandemi har alla planerade aktieträffar efter mars månad ställts in på 

obestämd tid. Senaste genomförda aktieträff var med Husqvarna och Fundler den 13 februari i 

Ansgarskyrkan.  

 

Alla planerade aktieträffar under hösten har ställts in och något traditionsenligt studiebesök på 

vårkanten har dessvärre inte kunnat planeras.  

 

Ekonomi 

 

Vår lokalavdelning har ingen egen bokföring utan sköts helt av förbundet centralt. Största 

delen av kostnaderna för arrangerade aktieträffar har finansierats av gästande företag. Från 

förbundet erhöll avdelningen bidrag till verksamheten för 2020 med 16 625 kronor. 

 

Till följd av balanserade medel från 2019 och indikativt resultat för verksamhetsåret 2020 

beräknas 22 156,78 kronor balanseras i ny räkning för verksamhetsåret 2021. 

 

Medlemmar 

 

I oktober månad hade vår lokalavdelning 507 medlemmar. Sedan årsskiftet har vi mottagit 41 

nya medlemmar, vilket alltså innebär en tillväxt om +8,8 %. Dessa siffror exkluderar våra 

medlemmar i Unga Aktiesparare. Inklusive dessa är det totala medlemsantalet på Lidingö 

högre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack för 2020 

 

Ledamöterna i Lidingös lokalavdelning vill ta tillfället i akt och tacka för det gångna året och 

hoppas samtidigt att vi kan återgå till normal verksamhet inom överskådlig framtid. Till dess 

hoppas vi att ni alla håller er friska. 

 

 

 

 

Lidingö, 19 november 2020 

 

 

 

 

Nicklas Andersson Andreas Forslund Anders Hagardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Holming Mattias Häggqvist Kurt Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Nilsson 

 

 


