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Dagordning årsmöte Aktiespararna Örebro 
 

för årsmöte i Örebro  

 lokalavdelning Örebro nr 318 

 Datum:          21/3  2018                                 Tid:   19.50 

Plats:             Frimurarhuset, Frimurarholmen Örebro        Lokal: Johannessalen 

 

       

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av mötespresidium 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Justeringsman 

    - Val av två justeringsmän jämte ordföranden  

 

3. Fastställande av dagordning 

 

4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

   

5. Behandling av verksamhetsberättelse för gångna året   

 

6. Fråga om ansvarsfrihet för ledningsgruppen för senaste verksamhetsåret 

 

7. Behandling av ledningsgruppens verksamhetsplan för 2018 

 

8. Valberedningens förslag till ledamöter i ledningsgruppen 

 

8.1   Val av ordförande/kontaktperson i ledningsgruppen 

 

8.2   Val av vice ordförande/kontaktperson i ledningsgruppen 

 

8.3   Val av övriga ledamöter i ledningsgruppen 

 

8.4   Tillstyrkande av supportgrupp för speciella insatser och stöd  

 

9. Val av valberedning  

 

10. Val av kongressombud jämte två suppleanter 

 

11. Eventuella motioner 

 

12. Övriga frågor 

  

13. Mötet avslutas 
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Verksamhetsplan 2018 
 

för lokalavdelning Örebro nr 318 

Datum:     21/3  2018                     Tid:   19.50 

Plats:        Frimurarhuset                Lokal: Johannessalen  

 

Utifrån samordnad diskussion i ledningsgruppen Örebro föreslår vi följande verksamhetsplan för lokal-

avdelningen: 

 

 att genomföra företagspresentationer inkl företagsbesök m m som successivt arbetas fram i sam-

verkan med samarbetspartners och förankras i ledningsgruppen.  

 

 att planera och genomföra Inspirationsföreläsningar och utbildningsaktiviteter inom området 

Fondskolan / Spar & Pension med huvudsaklig inriktning på nya medlemmar samt därutöver 

grundutbildning i aktiekunskap, utbildning i ”Hitta kursvinnare” och optionsstrategier på olika 

nivåer med inriktning mot nya och befintliga medlemmar. Planering pågår för utbildningsaktivi-

teter september 2018 och i nära samarbete med Unga Aktiesparare. 

 

 att planera och genomföra en deltävling i Aktieslaget och eventuellt vissa övriga golfaktiviteter. 

 

 att planera och genomföra en större utbildningsinriktad Temadag för kvinnor under hösten 2018 

och därutöver påbörja planering av förestående aktiviteter för kvinnor kommande år 2019. 

 

 att genomföra minst en analyskväll under året där företag presenterar sig och analyseras utifrån 

Aktiespararnas analysverktyg ”Hitta kursvinnare”. 

 

 att fortsätta utveckla och lyfta lokalavdelningens egen hemsida så att dess attraktionskraft ökar 

samt att därifrån och på annat sätt föra vidare information genom vår Facebooksida och intranätet 

i övrigt.  

 

 att försöka starta upp former för att bättre ta till oss önskemål från medlemmar om aktiviteter av 

olika slag i syfte att uppnå ännu bättre medlemsnytta. 

 

 att hitta en nystart för Aktiecaféer med diskussioner om egna aktieplaceringar m m. 

 

 att fortsätta satsa på och utveckla samarbetet med Unga Aktiesparare främst inom utbildningen. 

 

 att fortsätta utveckla samarbetet med närliggande och andra lokalavdelningar. 

 

 att marknadsföra Aktiespararna genom 

o Samverkan med organisationer, föreningar och företag. 

o Utdelning av reklamblad och inbjudningar till aktiviteter. 

o Tidningsannonser i relation till vad budget medger. 

o Riktade värvningskampanjer för att få nya medlemmar. 

o Sociala medier efter särskilt ställningstagande.  

 

 att hitta nya former för en strukturerad och målinriktad medlemsvärvning inom lokalavdelningen 

samt att genomföra sådana åtgärder så att antalet medlemmar för 2018 ökar. 

 

 att fortsätta diskussioner omkring arbetsfördelningen inom ledningsgruppen och vem som ansva-

rar för vad och i samband därmed ta till oss även nya uppgifter som ger medlemsnytta. 
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Verksamhetsberättelse 
för lokalavdelningen Örebro/Sydnärke nr 318  

för perioden 1/1 – 31/12  2017  

  

Ledningsgruppen har bestått av: 

 

Ordinarie ledamöter: Bo Lindström           Ordförande/kontaktperson 

  Andreas Zakrisson   Vice ordförande/kontaktperson 

  Göte Thorén Brunasso        Utbildn: Spar & Pension/Fondskolan, Insp.föreläsn 

  Peder Eriksson Utbildn: Spar & Pension/Fondskolan/Grundutbildn 

  Mats Tydal             Utbildn: Fortsättningskurser i Aktiekunskap/HKV 

  Jenny Sandlin Kvinnoträff – planering o genomförande 

  Anna-Lena Ahl Kvinnoträff – planering o genomförande 

  Fredrik Dahlberg Deltävling i golftävlingen Aktieslaget 2017-07 

 

Adjungerade ledamöter: Christian Tollstoy Optionsutbildning – samverkan Karlskoga 

  Lonneke van Dam            Ordförande UA t o m 2017-10 / Kvinnoträff 

  Axel Carlsson Sekreterare – adjungerad från UA 

  Oskar Age  Ordförande Unga Aktiesparare fr o m 2017-10 

  Pernilla Sund  Deltävling i Aktieslaget / Ny adj fr o m 2017-11 

Avgående ledamöter: Fredrik Dahlberg och Göte Thorén Brunasso 
  

Supportgruppen: Lennart Ekström, Ulrika Nordlund, Thomas Svensson, 

  Eva Hammar, Göran Gustafsson, Helena Eriksson m fl. 

  Finns även ytterligare ej namngivna personer som varit engagerade  
 

Valberedning: Björn Åkerberg Ordförande i valberedningen   

  Torkel Freed och Svante Gyrulf            

  

Ordförande/kontaktperson har i lokalavdelningen Örebro under 2017 varit Bo Lindström. 

Ledningsgruppen har hållit sex möten med uppdelning på tre under våren och tre under hösten.  

Lokalavdelningen har deltagit med två ombud i förbundets kongress i Nyköping. I kon-

gressen deltog även ytterligare en observatörer från lokalavdelningen i utbildningssyfte. 

I förbundets regionkonferens i Stockholm deltog lokalavdelningen med en representant.   

I förbundets närområdesträff i Stockholm deltog lokalavdelningen med en person.  

 

Lokalavdelningen har även genomfört följande aktiviteter under året inkl företagspresentationer och 

företagsbesök för medlemmar – se i övrigt uppföljningen av slutligt målkort för 2017: 

 

 Inom utbildningsområdet har under 2017 våra engagerade lärare från ledningsgruppen 

genomfört dels en grundkurs i aktiekunskap med 10-talet deltagare och dels fortsätt-

ningskurser d v s Hitta kursvinnare (HKV) och optionsstrategier med totalt 50-talet del-

tagare tillsammans. I Temadagen, som vi också vill se som en särskild utbildningsakti-

vitet, för kvinnor deltog närmare 110 kvinnor.  

 

 Utbildningsverksamheten sker i ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.  To-

talt genomfördes för åren 2010 – 2017 hela 25-talet utbildningar i aktiekunskap på 

olika nivåer med 240-talet deltagare vilket är ett mycket bra resultat. Beaktas Temada-

garna för kvinnor senaste två åren tillkommer ca 220 personer. Vi samverkar inom ut-

bildningsområdet med kringliggande lokalavdelningarna Karlskoga och Bergslagen 

och som lärare i optionsstrategier adjungeras Christian Tollstoy från lokalavdelningen i 

Karlskoga.  

 

 I samverkan med resebyrån Contour Air genomfördes vår 12:e utlandsresa till Japan. 
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 Under tre senaste åren har vi genomfört en deltävling i Aktieslaget på Kårsta GK med 

ca 50-talet nöjda deltagare per år. Malmbergs Elektriska har medverkat som huvud-

sponsor med ett mycket fint prisbord och även resebyrån Contour Air har stöttat oss. 

 

 I november genomfördes för andra året framgångsrikt en nysatsning för kvinnoträffar 

som målmedvetet planerats under året och träffen hade 110-talet deltagare. 

 

 Under året genomfördes tre större aktieträffar där bl a Spiltan Fonder Ripasso, AQ 

Group, Nobia, Sv Bostadsfonden och investmentbolaget Svolder medverkade och vi 

hade totalt ca 300 deltagare. Vi genomförde även ett företagsbesök på Atlas Copco i 

Örebro under våren och en småbolagsträff under hösten med Dalspira Mejeri och Nor-

dic Whisky Capital AB. 

 

 Enligt bifogade målkort för 2017 har följande antal medlemsaktiviteter genomförts 

2017: 11 medlemsaktiviteter totalt med fördelningen tre under våren och fem under 

hösten samt därutöver ovan nämnda tre utbildningar för medlemmar. 

 

 Vi har i lokalavdelningen haft en mycket hög nivå på medlemsaktiviteter under en lång 

följd av år, bland de främsta programmen i hela landet för medlemmar även om viss 

nedgång skett senaste åren – se även vårt bifogade målkort för 2017. Enligt stadgarna 

krävs årligen två aktiviteter utöver årsmöte och enligt särskilda riktlinjer upp till fem 

aktiviteter per år och vi kan konstatera att vi ligger väl över dessa riktvärden. 

 

Ekonomiskt resultat för 2017  är netto ett nollresultat vilket är ungefär som utfallet senaste fem åren. 

Med en årsbudget på 32 tkr 2017 har vi genomfört medlemsaktiviteter med en omslutning på ca 130 tkr 

vilket motsvarar ca 4 ggr årsbudgeten men exkl utlandsresorna som bekostas av resenärerna själva.  

I sammanhanget kan man inte nog understryka angelägenheten av att ha ett gott samarbete med välre-

nommerade sponsorer och övriga samarbetspartners vilket vi också har och är mycket angelägna om. 

 

Under året skett en medlemsökning netto med 54 medlemmar. Antal nya medlemmar 2017 är 279 per-

soner men utspärrade medlemmar och flyttningar m m bidrar drar ner ökningen till netto 54 medlemmar. 

Sedan år 2013 har skett en ökning med 207 medlemmar d v s ca 20 % jämfört med landet totalt på 11 %.  

Vi ser framtiden an med tillförsikt i den nya och föryngrade ledningsgruppen.     

     Lokalavdelning Örebro                                Totalt i landet 

   År          Medlemmar Förändring                  Medlemmar Förändring    

                                                                 Antal      %                         Antal       % 

2017              1243             +   54    +   4,5 %                68 808    +    516      + 0,8 % 
 2016 1189 +   44     +   3,8 %                   68 292      -     791        - 1,1 % 

 2015               1145                +     4     +    0,4 %  69 083     +  3 235       + 4,9 % 

2014 1141 + 105     +  10,1 %                  65 848     +  3 760        + 6,1 % 

2013 1036  -   39     -    3,6 %                   62 082     +     458        + 0,7 % 

Årsgenomsnittet åren 2007 - 2017 har för lokalavdelningen varit 1185 medlemmar.  

  

Det känns stimulerande att se att ett långsiktigt och uthålligt arbete med en hög nivå på medlemsaktivite-

ter förefaller att uppskattas av medlemmar och resultera i ökade medlemssiffror och vändningen uppåt 

för Aktiespararna och vår lokalavdelning är mycket glädjande. 

Det är vår förhoppning att våra prioriterade insatser på utbildning, kvinnoträffar, deltävling i Aktieslaget 

och  fortsatt satsning på samarbete med Unga Aktiesparare och kringliggande lokalavdelningar samt 

samarbetspartners av olika slag har lett till att vi fortsätter att öka antalet medlemmar. Ambitionen är att 

fortsätta denna inriktning i samverkan och ökade satsningar på webb och sociala medier. 

 

Örebro 21/3 2018 

  ………………………………………… 

                    Bo Lindström 

  Ordförande Aktiespararna Örebro 
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  Uppföljning - Målkort för lokalavd Örebro 2017 
 

Ekonomi: 

 Budget/fördelade medel netto 2017  = 32 tkr 

 Utbildningsbidrag = 7 tkr 

 Intäkter från företag/utbildningar m m  =   91 tkr 

 Summa kostnader/omslutning = 130 tkr 

 Resultatmål ett ungefärligt nollresultat för året  

        Utfall 2017 = Nollresultat efter sponsor- och 

                               utbildningsbidrag m m 

        Förklaring =  -    Bearbetning företag 

                               -    Marknadsföring, medlems- 

                                    värvning m m  

         -   Satsningar mot nya målgrupper 

Medlemmar: 

 Medlemsmål = Viss ökning i medlemstal. 

     Utfall 2017: Per 2017-12-31 1243 medlemmar.          

- Ökat antal medlemmar 2017 med 

54 st och  4,5 % till 1243 medlem-

mar,  Vi är bland de största lokal-

avdelningarna i landet av ca 140 

avdelningar. 

 Eventuell medlemsenkät 

      Utfall 2017: - Ingen medlemsenkät gjord. 

                           - Endast muntlig förfrågan.   

 Marknadsföring/PR: 

 Medlemmar/samarbetspartners och nya målgrup-

per: 

        Utfall 2017: Contour Air, mfl  

   

 Utdelning av inbjudningar till: 

- Företag, organisationer, föreningar 

och privatpersoner. 

 

 Annonsering 

        Utfall 2017 = Inbjudningar genom:  

- Samarbetspartners 

- Viss annonsering reklamblad m m 

 

 Särskilda marknads- och värvningsaktiviteter 

        Utfall 2017 

- Medlemskap i BK Forward sponsor-

klubb                            

 Övriga satsningar 

- Enstaka reportage från medlemsakti-

viteter 

- Inbjudan till aktiviteter i samband med 

Handelskammarens Promotionmorgon 

som är 1 ggr/månad samt styrelseaka-

demins lunchseminarier m m 

  

Ledningsgruppen: 

 Förtydliga arbetsfördelningen i ledningsgrup-

pen. 

          Utfall 2017: - Ny ledningsgrupp bildats 2015 

                                 och vidareutvecklats under åren  

                                 2016 - 1017.  

                               - Grov arbetsfördelning upprättats. 

                               - Ökad kunskap och erfarenhet i  

                                  ledningsgruppen.                 

 

 Introduduktion av nya ledningsgruppspersoner. 

          Utfall 2017: - I samband med lednings- 

                               gruppsmöten. 
                               - Studiebesök på Aktiespararnas   

                                  förbundskansli i Stockholm 2016. 
                             - Vissa medlemsaktiviteter. 

                             - Kongresserna 2016 och 2017. 

 Fortsatt samarbete med närliggande lokalav-

delningar. 

           Utfall 2017:  

- Inbjudan till varandras 

      medlemsaktiviteter. 

-    Planering och genomförande av ut-

bildningspaket  Spar & Pension, Hitta 

Kursvinnare och optionsstrategier.  

Örebro - Bergslagen - Karlskoga 

                  -    Viss samverkan i övrigt.                  

 

Antal genomförda antal medlemsaktivite-

ter år 2017:      =  11 
 Våren 2017      =    2  medlemsaktiviteter samt 

                                     1  utlandsresa till Japan  

                                     0 utbildningar för medlemmar  

 Hösten 2017    =    4  medlemsaktiviteter samt 

                                     1 deltävling i Aktieslaget 

                                     3  utbildningar för medlemmar 

                                      

                                                                                                                                                                             

Arbetssätt: 

 Tillsammans planera och genomföra program 

och aktiviteter för respektive termin. 

 Arbeta efter överenskommen arbetsfördelning i 

ledningsgruppen. 

 Planering för kommande utbildningsaktiviteter. 

 Utbildning för medlemmar 

             Utfall 2017:.Hitta Kursvinnare, Options- 

              strategier och Grundkurs i Aktiekunskap samt 

              Temadag för kvinnor. 
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Aktiviteter våren 2017 
 

 Aktiespararresa till Japan 

- 12:e resan i samverkan med Contour Air 

- Studiebesök på Tokio Stock Exchange 

- Övrigt kring Japans ekonomi 
                 Deltagare 22/2 – 2/3:  9 personer 

 

 Årsmöte och Spiltan fonder och Ripasso:  

- Spiltan som framgångsrik fondförvaltare 

- Ripasso Energy – Hybriserad stirlingmotor 

för elproduktion från solenergi 
                 Deltagare 23/3: 90 personer 

 

 Företagsbesök på Atlas Copco i Örebro 

- Max 25 gavs tillstånd för att delta. 
                 Deltagare 14/6: 28 personer 

 

 Lunchseminarium 2 per termin hos samarbetspart 

BK Forward  

 Deltagare:  150 - 200 personer per gång  

 

 
 

Aktiviteter hösten 2017: 
 
 Deltävling i Aktieslaget på Kårsta GK. 

                 Sponsorer: Malmbergs Elektriska 

                                    Contour Air 

                 Deltagare 28/7: 49 personer 

 

 Småbolagsväll i Frimurarhuset med dryckesprover. 

          -   Dalspira Mejeri AB 

          -   Nordic Whisky Captital AB 

              Presentationer och provsmakning av produkter  

                 Deltagare 24/10: 60 personer 

            

 Framgångsrika aktörer hos Aktiespararna Örebro  

- Nobia AB /Europas ledande köksspecialist 

- AQ Groupe /Ledande leverantör industri 

- Svenska Bostadsfonden /Hyreshus i till-

växtregioner  

                  Deltagare 31/10: 100 personer 

 

 Aktieträff för kvinnor 
- Norinvent / Life Science – läkemedelsdose-

ring i slemhinnan 

- Aktieinvest / VD Therese Lundstedt 

- Loka Brunn / VD Mia Spendrup 

- Christina Engelen / Lokalavd Västerås 

- Unga Akiesparare / VD Tove Zander 

                   Deltagare:  18/11: 110 personer  

 

 Aktiekväll med jultallrik, glögg och pepparkakor 

- Investmentbolaget Svolder / VD Ulf Hed-

lundh 

- Axolot Solutions /Miljöteknik inom vatten-

teknologi 
- Obstecare / Unik klinisk metod att mäta 

mjölksyra i fostervatten 

                   Deltagare:  28/11: 115 personer 

 

 

UTBILDNINGSAKTIVITETER 2017 

 

Totalt utfall 2017:  

 Hitta kursvinnare fyra måndagar fr o m 4/9 

 Optionsstrategier fyra måndagar fr o m 4/9 

 Grundkurs i Aktiekunskap oktober - november 
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Aktiespararnas ledningsgrupp nr 318 Örebro inför 2018 

FÖRSLAG -- Efter dialog med valberedningen 2018-03-18 
 

Bo Lindström Ordförande/Kontaktperson / planering, samordning, coach m m       Ordf/ 

OMVAL       Ledamot 

Andreas Zakrisson Vice ordförande/kontaktperson /Analyser HKV, webbansvarig Vice ordf/ 

OMVAL       Ledamot 

Webb och sociala medier  

Andreas Zakrisson Alternativa vägar att via intranät nå ut till nya målgrupper m m Ledamot 

  Facebook - Kopplingar mellan hemsida och sociala medier 

  Lära och stimulera ledningsgruppen inom webb-området. 

Sekreterare 

Axel Carlsson / NYVAL Minnesnoteringar/projektbank, reportage, medlemsenkäter m m Ledamot 

/UA 

 

Utbildning 

Peder Eriksson / OMVAL Inspirationsföreläsningar och fortsättningskurser inom Spar & Ledamot 

  Pension/Fondskolan samt grundkurser i aktiekunskap - Aktiecaféer 

                         

Mats Tydal / OMVAL Fortsättningskurser i Aktiekunskap och Hitta Kursvinnare Ledamot 

 

Christian Tollstoy Kurser i Optionsstrategier/ Lokalavdelning Karlskoga Adj Kga 

        

Aktiviteter för kvinnor 

Jenny Sandlin/ OMVAL Temadag hösten 2018 och eventuella övriga aktiviteter för kvinnor Ledamot 

Lonneke van Damm Temadag hösten 2018 och eventuella övriga aktiviteter för kvinnor Adj UA 

Anna-Lena Ahl/ OMVAL Diverse stöd vid aktiviteter för kvinnor och i övrigt.  Ledamot 

 

Golfaktiviteter 

Pernilla Sund  / NYVAL Deltävling i Aktieslaget och ev övriga golfaktiviteter  Ledamot 

  Temadag för kvinnor hösten 2018 

Övriga aktiviteter 

Alla  Alla i ledningsgrupp och supportgrupp kan initiera och genomföra   

  aktiviteter såsom aktieträffar, företagsbesök, Aktiecaféer,   

  Aktiepubar och aktiviteter i övrigt. Fritt fram för initiativ! 

Gemensamt ansvar för uppdatering av hemsida m m 

samt marknadsföring i egna nätverk inför aktiviteter av olika slag. 

Göte Thorén Brunasso Fri aktivitet som föredragshållare eller annan utbildningsaktivitet Adjungerad  

 

Supportgruppen:   Diverse stöd vid aktiviteter efter behov och möjligheter / TILLSTYRKANDE 
Lennart Ekström Diverse insatser – tidigare ordinarie ledamot i ledningsgruppen               Support 

Ulrika Nordlund Diverse insatser  - avprickningar vid vissa större aktiviteter m m  Support 

Göran Gustafsson Diverse insatser samt företagsbesök o företagskontakter  Support 

Thomas Svensson Diverse insatser     Support 

Helena Eriksson Diverse insatser     Support 

Eva Hammar  Diverse insatser – tidigare ordinarie ledamot i ledningsgruppen  Support 

Finns även ytterligare personer i supportgruppen att tillgå efter behov/möjligheter. 

        

Unga Aktiesparare 

Oskar Age, Ordförande UA/Örebro och/eller annan person från Unga Aktiesparare i Örebro      Adj UA      

  

Valberedning / OMVAL 

Björn Åkerberg Langhé Ordförande i valberedningen   Ordf 

Torkel Freed  Ledamot     Ledamot 

Svante Gyrulf Ledamot                                           Ledamot  
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AKTIESPARARNA ÖREBRO – MEDLEMSAKTIVITETER 2018 

 

Datum Aktivitet 

 

2018-03-12 Aktiedag i Karlskoga med Saab, Boforsen, Nobel m fl 

12.00 – 14.30   Mötesplats Alfred Nobel med visning av Herrgården och museum m m 

15.30 – 17.30   Inledande utbildningssymposium Nobels Industrier 

17.30 – 18.00   Enklare förtäring 

18.00 -  21.00   Bolagspresentationer, omvärldsanalyser och placeringstips 

 

2018-03-21 Årsmöte och Aktieträff 

15.00 – 17.00   Presentation av Aktiespararna och presentation av vårt utbildningskoncept          

för framförallt nya medlemmar. 

17.15 – 18.00   Enklare förtäring 

18.00 – 19.30  Inledn och presentationer från Bergman & Beving / Arbesko samt Metacon 

19.30 – 19.50  Fruktpaus 

19.50 -  20.30  Lokalavdelningens årsmöte. 

 

2018-04-xx Eventuell småbolagskväll 

 

2018-05-24 Fastighetsekonomi och börsen, Castellums koncernchef och Gunnar Ek. 

Kvällen äger rum i Castellums lokaler på Drottninggatan i tidigare Swedbankshuset. 

 

2018-07-27 Deltävling på Kårsta GK i Aktiespararnas riksomfattande golftävling Aktieslaget. 

 

2018-08-xx Ev företagsbesök på Grythyttan Vin i Grythyttan – bussresa, visning och smakprover. 

 

2018-09-xx   Ev aktieträff i v 37 där vi bjuder in även Kårsta GKs 1600 medlemmar. 

 

2018-09-xx Ev utbildningar i ”Hitta Kursvinnare” och optionsstrategier. 

2018-10-xx Ev grundutbildning i Aktiekunskap 

 

2018-09-11—25 Aktiespararresa till Ungern & Balaton – den 13:e resan i samverkan med Contour Air. 

 

2018-10-11 Aktieträff och final med Aktiespararnas ordförande Per Westerberg 

 

2018-11-xx Ev någon form av Temadag för kvinnor. 

 

2018-11-xx Ev fastighetsevent i Örebro med lite julkänning. 

 

Kan tillkomma övriga aktiviteter såsom småbolagskvällar, aktiecaféer och företagsbesök m m 

 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2018-03-21 

8. Val av ledningsgrupp: 

8.1 Val av ordförande: Omval: Bo Lindström 

8.2 Val av vice ordförande: Omval: Andreas Zakrisson 

8.3 Val av övriga ledamöter: Omval: Peder Eriksson,  Mats Tydal 

    Jenny Sandlin,  Anna-Lena Ahl 

   Nyval: Axel Carlsson,  Pernilla Sund 

8.4 Tillstyrkande av supportgrupp:  

9. Val av valberedning: Björn Åkerberg Langhé, Torkel Freed, Svante Gyrulf 


