
Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsen har bestått av Roger Wallin, ordförande, Roger Paulson, ekonomiansvarig, Magnus Wessén, 

ledamot, Mats Uppenberg, ledamot, Anwar Samuelsson, ledamot och Niklas Davidsson, adjungerad 

Unga Aktiesparare.  

Styrelsen har utökats med Annika Rydgren och Tua Seiber, vilka båda adjungerats i ledningsgruppen 

under år 2018. 

Styrelsen förnyades i samband med årsstämman 2018. 

Under året har följande aktiviteteter genomförts.  

Året inleddes med ett allmänt föreningsmöte som samlade ett 40-tal deltagare. På mötet, som också 

var ett årsmöte, behandlades förbundets nya Ägarpolicy och Söderberg & Partner presenterade en 

hållbarhetspolicy för aktiebolag. 

Två utbildningar i Hitta Kursvinnare genomfördes våren 2018 om vardera fyra gånger, två i 

fundamental analys och två i teknisk analys. De båda utbildningarna introducerades av Ola Jansson, 

förbundet. Varje utbildningsomgång samlade omkring tio deltagare. Sammanlagt såldes ett 20-tal 

nya licenser av programmet till medlemmarna. 

I april var VD för Medicover AB inbjuden för en presentation av företaget, dess affärsidé, mål och 

närmaste framtidsutsikter.  Mötet ägde rum på hotellet The Lamp i Norrköping i slutet av april 

månad och lite drygt 30-tal medlemmar deltog. 

I samma månad introducerades Aktiecafé i Norrköping. Ett 15-tal medlemmar deltog. Därefter har 

aktiecaféer upprepats i maj, juni, juli, september och oktober med en ökad tillströmning av 

medlemmar. Som mest har ett 20-tal medlemmar medverkat. 

I samarbete med Söderberg & Partner och Östgöta Kök gjorde föreningen ett försök att samla några 

börsföretag till ett Sommarevent i Arkösund den första augusti. Trots intensiva försök fick 

föreningen inte tillräckligt många företag att ställa upp varför arrengemenget ställdes in. I stället 

kunde flera av de vidtalade företagen komma till föreningen andra tidpunkter under resten av 2018 

och våren 2019. 

I september 2018 genomfördes ett möte för medlemmar av Aktiespararna event i samarbete med 

lokalföreningen. Medverkande företag var Addera Care, Synthetic MR, Svenska Bostadsfonden, 

Multidocker och Hoddin.  Ett 50-tal medlemmar kom. 

I oktober genomfördes Stora Aktiedagen i Finspång. Företag som medverkade var Swedbank, 

Swedbank Fonder och Fortnox AB. Närmare ett 40-tal medlemmar deltog.  

I november anordnades den Stora Aktiedagen i Norrköping. Företag som presenterades var Svolder 

AB, NCC och Söderberg & Partner. Ett 80-tal medlemmar medverkade. 

Året avslutades med inspirationsutbildning i början av december, följt av grundkurs och fördjupning  

Styrelsen har haft sju ordinarie sammanträden och ett avslutande möte med valberedningen inför 

årsmötet i januari 2019. Under året har styrelsen representerat föreningen vid närområdesträff, 



regionträff och på förbundets kongress. I början av oktober var delar av styrelsen kallad till en 

kvinnoträff. Ett 30-tal kvinnor kom. Flera var intresserade av utbildning och några nya medlemmar 

värvades. Lokalföreningen har också stöttat Unga Aktiesparares event ekonomiskt i november där 

Framtidsfeministen medverkade.  

 

Styrelsen i Aktiespararna i Norrköping    

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 


