
 
2017 års Verksamhetsberättelse för lokalavdelning 411, Skellefteå 

 

Under året har ledningsgruppen bestått av;  

Ordförande: 

Erik Mitchell  

 

Ledamöter: 

Johnny Stenlund  

K Göran Hedsberg 

Roger Olsson 

Peter Holmgren 

Ingegerd Saarinen  

Ellinor Forssell 

Carina Burvall 

 

Suppleanter: 

Dick Hellman 

Henrik Siverhall 

 

Valberedning: Morgan Ricknell. 

 

Samt lokalt projektansvarig för Aktieslaget; Margareta Carlbäck 

  

 

Lokalavdelningen 2017 

 

Året började med att en ny ordförande valdes in och även två nya suppleanter på årsmötet 

som ägde rum på Nordic Light. Det var en tuff start då det inte fanns några inplanerade 

aktiviteter för 2017. Företag och föreläsare har kontaktats och vi fick ganska snabbt in ett 

antal aktiviteter som vi skulle genomföra under året, detta trots att många företag vill att man 

kontaktar dem 1-2 år i förväg. Under våren så genomfördes en aktivitet en investerarträff med 

fokus på ny teknik med DNB fonder, Clavister och Söderberg & Partners. Vi anordnade även 

två träffar med Stenbergs Företagsrådgivning. 

 

Under sommaren så startade Unga Aktiesparare upp i Skellefteå, något som har varit väldigt 

önskvärt. Vi har hjälpt och stöttat dem i uppstarten och vi ser fram emot att Unga 

Aktiesparare i Skellefteå kan växa och att vi framöver kommer att anordna våra träffar 

tillsamman med dem. Under sommaren så anordnades även Aktieslaget ute på Rönnbäcken 

och styrelsen vill rikta ett stort tack till Margareta Carlbäck som anordnade tävlingen. 

 

Hösten såg riktigt lovande ut, med två riktigt bra träffar inplanerade, tyvärr så fick vi återbud 

till båda träffarna och vi var tvungna att leta efter nya föreläsare, tyvärr så är det svårt att hitta 

nya med så kort varsel och därför har höstens program varit väldigt tunt. Vi har dock 

genomfört en utbildning där Johnny Stenlund har delat med sig av sina kunskaper. Året 

avslutades med ett julbord på Stiftsgården där Gold Town Games VD gästade oss. 

 

 

 



Översikt genomföra aktiviteter: 
 

• Årsmöte Nordic Light   11 januari 

• Investerarträff Stenbergs Företagsrådgivning 8 mars 

• Investerarträff Stenbergs Företagsrådgivning 5 april 

• Teknik förändrar världen – än har vi bara sätt början 5 maj 

• Aktieslaget    29 juli 

• Utbildningskvällar   Hösten 2017 

• Julbordet    14 december 

 

Ledningsgruppen har under verksamhetsåret även genomfört sex sammanträden. 

 

Vi har som lokalförening även närvarat vid närområdesträffarna i Luleå och Umeå (kvartal 

ett), Årskongressen i Nyköping (kvartal två), regionskonferensen i Skellefteå (kvartal tre). 

 

Föreningens företrädare Johnny Stenlund och K Göran Hedberg även har deltagit vid ett antal 

bolagsstämmor under året som bolagsbevakare. 

 

 

Antalet medlemmar i avdelningen per den sista november var; 456 st. vara UA företräder 55 

medlemmar. Vilket innebär att vi har ökat medlemsantalet med 1 person. 

 

På riksnivå så har medlemsantalet minskat från 67 511 till 67 171 personer. 

 

 

Skellefteå 2017-12-15 

 

 

 

Erik Mitchell 

Ordförande  

 


