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Aktiespararna 

STOCKHOLM NORRORT 

 

 

 
Förslag 
Verksamhetsplan för 2020   
för lokalavdelning 345, Stockholm Norrort 

 

 

Övergripande målsättning 

En övergripande målsättning för 2020 är att fortsätta på den inslagna vägen påbörjad under 

hösten 2016. Att tillsätta och ersätta med två (2) nya medlemmar i ledningsgruppen, fortsätta 

effektivisera ledningsgruppens interna arbetsprocesser, fortsätta samarbetet med andra 

lokalföreningar, utveckla kommunikationen med våra medlemmar.  

 

Vi kommer under året att genomföra aktieträffar, utbildningar, företagsbesök så att det 

kommer medlemmarna till mesta möjliga nytta och värdeskapande. Aktiviteter skall planeras i 

mesta möjliga dialog efter önskemål från våra medlemmar. 

 

Vår målsättning är att Stockholm Norrort ska vara den lokalförening i Aktiespararna som våra 

medlemmar känner stolthet över att följa och besöka.  

 

Vi kommer också att verka för att ledningsgruppen ytterligare förstärks och att kvinnor 

fortsätter söka sig till ledningsgruppen. 

 

Medlemmar 

Vår målsättning är att våra aktieträffar och aktiviteter är så attraktiva att de blir välbesökta och 

att medlemsantalet ökar under 2020. 

 

Ledningsgruppen 

Ledningsgruppen har under 2019 bestått av två (2) kvinnor och fem (5) män, inkl. ordförande.  

 

Under 2020 kommer ledningsgruppen att behöva förstärkas med två (2) nya medlemmar,      

en medlem har avgått. På vår hemsida framgår att vi önskar få in nya till ledningsgruppen, 

gärna kvinnor. Om detta kommer också att informeras på våra aktieträffar. Vi ber därför Er 

medlemmar att hjälpa oss hitta kandidater.  

 

Att fylla på med nya krafter till ledningsgruppen är en förutsättning för att vi fortsatt skall 

kunna nå våra målsättningar. 

 

Under 2020 gör vi ett fortsatt försök att respektive ledamot av ledningsgruppen tar ett 

helhetsansvar för genomförandet av en aktivitet enligt överenskommelser på 

ledningsgruppsmöten. Samtidigt hjälper vi varandra i samtliga aktiviteter som genomförs. 
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Ledningsgruppens arbetsmöten, då vi träffas, genomförs som tidigare i normalfallet tisdagar. 

Övrig dialog äger rum via mejl, sms eller via telefon. Ledningsgruppen träffas gemensamt 

med en våravslutning under maj och en höstavslutning i december.  

 

Aktivitetsplan 2020 

Planeringen för kommande verksamhetsår har redan påbörjats och fortsätter efter årsmötet.  

 

Vår första aktivitet kommer att äga rum den 28 januari 2020 med Stefan Fölster och Instalco 

som föreläsare. Plats för aktiviteten blir preliminärt Scandic Star hotell i Sollentuna.  

 

Vår målsättning är att under första halvåret genomföra fyra (4) medlemsaktiviteter, för helåret 

sju (7) aktiviteter, inklusive utbildningar. 

 

Vår ambition är att under 2020 hålla en aktieträff i Sigtuna kommun. 

 

Våra Aktieträffar och Utbildningar genomförs måndag, tisdagar, onsdagar eller torsdagar.  

 

Utbildningar 

Under året planerar vi att fortsätta genomföra utbildningar i aktiekunskap för våra medlemmar 

under måttot ”vägen till den första miljonen”, t.ex. grundutbildning, hitta kursvinnare, fond- 

och aktiekunskap, pensionssparande. 

 

Lokaler 

Lokalfrågan har en längre tid varit ett problem men efter lite datumpussel med föreläsarna 

funnit sin lösning i Amorinasalen i Sollentuna eller Messingen i Upplands Väsby. Tyvärr har 

tillgången till dessa lokaler nu reducerats samt att ombyggnadsarbeten pågår i Amorinasalen.  

 

Vi kommer därför även under 2020 att i flertalet fall vara hänvisade till Scandic Stat hotell i 

Sollentuna och Scandic hotell i Upplands Väsby. Lokaltillgängligheten behöver utökas och 

lokalkostnaderna som också utgör en stor post i vår budget behöver minimeras.  

 

Vi fortsätter leta och önskar få all hjälp från våra medlemmar att finna alternativa lokaler. 

 

Hemsidan 

Kansliets utvecklingsprojekt har i stort genomförts. Vår lokala hemsida skall uppdateras 

löpande och ansvarsfrågan för webbuppdateringen behöver lösas under året.  

 

Samverkan 

Dialog med och samarbete med andra lokalföreningar kommer att fortsätta bl.a. i syfte att lära 

av varandra och erbjuda våra och andra lokalföreningars medlemmar ett ökat utbud av 

intressanta och välbesökta träffar. 

 

På initiativ från kansliet har Stockholms lokalföreningar börjat samlas för informationsutbyte 

kring aktiviteter så att centrala och lokala aktiviteter inte skall kollidera kalendermässigt. 

 

Konferenser, utbildningar mm i central regi 

Lokalföreningen Stockholm Norrort kommer att medverka på de konferenser, region- och 

närområdesträffar, utbildningar och arrangemang som Aktiespararna kallar till. 

Representanter vid dessa tillfällen väljs av ledningsgruppen.  
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Deltagande till Årskonferensen väljs på årsmötet, normalt två deltagare från Stockholm 

Norrort. 

 

Bolagsbevakning 

Stockholm Norrorts ambitioner är att genomföra minst två (2) bolagsbevakningar av 

årsstämmor n under året. 

 

Ekonomi 

Anslaget för Stockholm Norrorts verksamhet under 2020 inte fastställt i dagsläget. 

Målsättningen är att fortsätta be föreläsande företag om bidrag till lokaler och förtäring. 

Verksamhet och aktiviteter skall bedrivas inom budgetramarna. 

 

Media 

Vi kommer att fortsätta utveckla möjligheterna att använda Facebook och andra media, t.ex. 

Twitter för marknadsföring av våra aktiviteter. 

 

 

 

Aktiespararna Stockholm Norrort 2019-12-03 

 

 

 

Rolf Westling, ordförande 

 

 

…………………………….. 

 

 

 
  

Birgitta Andersson   Olle Andersson 

 

 

………………………………..  …………………………. 

 

 

Ann-Christine Rosenholm   Johan Söderholm 

 

 

……………………………….  ………………………… 

 

 

Karl Young    Curt Waller  

 

 

………………………………  …………………………. 


