
Aktiespararna Solna/Sundbyberg 

 

VERKSAMHETSPLAN 2020 

I samband med Aktiespararna Solna/Sundbybergs årsmöte den 11 februari 2020 valdes en ny 

ledningsgrupp bestående av följande personer: 

Mikael Karlsson (Ordförande, Ledamot, omval) 

Göran Delvin (Ledamot, omval) 

Björn Plahn (Ledamot, omval) 

Monica Sjödin (Ledamot, nyval, vice ordförande) 

Christer Ulfsparre (Ledamot, omval) 

Anders Östberg (Ledamot, omval) 

Kort inledning: 

Den nya ledningsgruppen hade sitt första konstituerande möte tisdagen den 25 februari 2020, där 

såväl övergripande vision, strategi och en något mer detaljerad verksamhetsplan utformades. 

Utifrån verksamhetsplanen fastslogs också ledamöternas respektive ansvarsområden. Viktigt att 

notera är att verksamhetsplanen efterhand kommer att behöva uppdateras då höstens schema ej är 

fastslaget. Mikael Karlsson (MK) ansvarar för att uppdateringar görs kontinuerligt. 

Övergripande fokus för 2020 samt våren 2021: 

Fokus för 2020 kommer att ligga på att skapa frekventa företagsträffar, påbörja ökad interaktion 

med lokalföreningens medlemmar samt utbildningsverksamhet som riktar sig mot framförallt 

kvinnor, men också nybörjare i bred bemärkelse. Som ett led i att skapa ökad interaktion med 

medlemmarna kommer också LG satsa på inspirations- och föreläsningsserier under det närmaste 

året framåt. Datum för dessa aktiviteter är ej fastslagna, men exempel på vilka event som planeras 

att genomföras ges i slutet av denna VP. 

 

Februari 

 

3 Företagsträff Dustin och Spiltan  

 Tid: 18.00–21.00 

 Ansvarig: Ledningsgruppen 

 

11 Årsmöte Aktiespararna Solna/Sundbyberg  

Plats: Sturegatan 15, Stockholm 

Tid: 18.00–21.00 



 

25 Ledningsgruppsmöte Solna/Sundbyberg   

 Tid: 18.00–20.00 

Plats: Högklintavägen 9, Sundbyberg 

 Ansvarig: Mikael Karlsson  

 

Mars 

 

10 Ledningsgruppsmöte Solna/Sundbyberg 

 Tid: 18.00-20.00 

 Plats: Högklintavägen 9, Sundbyberg 

 Ansvarig: Mikael Karlsson  

 

April 

 

7 Inspirationskväll: ”Boosta din ekonomi – kom igång med aktier och fonder” 

 

25 Heldagsutbildning för kvinnor. Tema pension: ”Investera för framtiden” -  Genomgång av 

pensionssystemet, vad olika val innebär och hur man kan planera sin totala pension. Efter 

dagen är målsättningen att deltagarna skall kunna analysera fonder och på ett enkelt sätt 

kunna sätta ihop en bra fondportfölj  

 

Planerad företagsträff på tema skog alt energi (datum ej spikat) 

 

Maj 

 

09–10 Årskongress Lör-sön Aktiespararna   

Tid: Lör 13.00 - Sön 15.00  

Plats: Sollentuna 

Deltagare: Mikael Karlsson, Krister Ulfsparre samt Björn Plahn 

 



Planerad företagsträff på temat Investmentbolag + eventuell gäst som är expert på/föreläser 

om investmentbolag         

 

September 

 

5 Heldagsutbildning för nybörjare: ”Kom igång med aktier” 

 Utbildningsdagen vänder sig till alla som vill komma igång med ett aktiesparande 

  

Planerade aktiviteter för hösten -20 samt våren -21 som ej är tidsmässigt fastslagna:  

 

Kurser: 

Swingtradingkurs med ämnesexperter och kunniga profiler 

Teknisk analys med ämnesexperter och kunniga profiler 

Årsredovisning med ämnesexperter 

Grundkurs i Hitta Kursvinnare 

 

Inspirations- och gästtalare: 

Inbjudan till aktieprofiler att komma och gästtala i samband med boklanseringar 

Inbjudan till finans- och aktieprofiler om att komma och föreläsa kring hur man kan screena fram 

aktier 

Inbjudan till experter att komma och föreläsa om kvantitativa metoder 

Kvinnor inom finans: Inbjudan till inspirationskvällar där kvinnliga börs- och finansprofiler föreläser 

Tema-föreläsningar: 

Ledningsgruppen för Solna/Sundbyberg har för avsikt att med start under hösten 2020 och vidare 

under våren 2021 påbörja arbetet med att skapa ett antal olika event med olika teman. Nedan följer 

de event som LG planerar att genomföra. 

Event med inbjudna Twitterprofiler 

Event med FIRE-profiler som berättar om FIRE-resan och som kan utgöra inspiration för intresserade 

aktiesparare 

Kvinnodag med olika föreläsare (kommer att utgöra ett återkommande tema då LG för 

Solna/Sundbyberg tagit ett principbeslut om att försöka öka aktieintresset bland kvinnor) 

Event med profiler som Poddar/bloggar på framstående nischbanker 

Investeringsstrategier: Föreläsningar på temat hur man kan tänka kring investeringsstrategier   



Pensions- och fonddag: 

LG Solna/Sundbyberg planerar att bjuda in Pensionsmyndigheten samt eventuellt något eller några 

fondbolag att komma och gästtala på temat pensioner och fonder 

Samevent med Unga Aktiesparare: 

LG Solna/Sundbyberg planerar att bjuda in Unga Aktiesparare till ett LG-möte under våren 2020 för 

att påbörja en diskussion kring eventuella samevent  

 

 


