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Ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår för oss 
Vi kan nu lägga ännu ett lyckosamt verksamhetsår för vår lokalavdelning bakom oss. För 

sjätte året i rad ser vi en positiv medlemsutveckling. Vidare har våra Aktieträffar, med mycket 

professionella föredragshållare, varit välbesökta. Till detta ska läggas att vår stora 

utbildningssatsning har fått mycket god respons. 

 

Sedan årsskiftet 2008/09 har vi, frånsett några ”mindre hack nedåt”, i stort sett haft en 

konstant börsuppgång. Detta bör vi ha i minnet. Ett positivt aktieklimat parat med 

börsuppgång är givetvis faktorer som spelar roll för oss inom Aktiespararna, inkluderat vår 

egen lokalavdelning. 

 

Vi har sedan flera år tillbaka arbetat med ungefär samma upplägg: Ett antal Aktieträffar 

anordnas, stora utbildningsinsatser samt så erbjuder vi VIP-kvällar. Detta kryddat med 

Aktiecafé och en eller annan nyhet. Konceptet verka att fungera och uppskattas så varför 

ändra på det? 

 

En nyhet för året var att vi tillsammans med Aktiespararna Event anordnade Stora 

Fondkvällen. Det blev en succé med högt deltagande och ett fantastiskt innehåll. 

 

Mer om utbildningssatsningen, Stora Fondkvällen och våra andra aktiviteter redovisas mer 

ingående längre fram. 

 

Medlemsantalet är av betydelse, inte bara för att det är en mycket viktig inkomstkälla för 

förbundet utan också för att det har betydelse i vårt arbete att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för aktiesparande för våra medlemmar. Ett högt medlemsantal underlättar 

också för oss i våra kontakter med föreläsare och företag. 

 

Precis som under senare år har vi även i år haft fritt inträde till våra Aktieträffar. Våra 

medlemmar har också kunnat ta del av alla våra utbildningar kostnadsfritt. 

  

Sedan många år tillbaka arbetar vi med planeringskort för vår lokalavdelning. Detta gör att vi 

på ett enkelt sätt kan följa upp vår verksamhet. Vi kan även för detta år konstatera så här i 

efterhand att i stort sett alla de mål vi satte upp också uppnåddes. 
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Allmänt om vår lokalavdelning 
Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds 135 lokalavdelningar. 

Vår avdelning bildades 1975 och ingår i Region Nord som omfattar totalt 16 

lokalavdelningar. 

 

Vår lokalavdelning är ingen juridisk person. Vid årsmötet utses en ledningsgrupp bestående 

av minst tre personer. 

 

Bland föreningens uppgifter återfinns bl.a: 

• Ordna Aktie- och Fondträffar 

• Medlemsvärvning 

• Ordna utbildning och seminarier 

• Delta i Aktie- och Fonddagar, mässor etc. 

 

 

Ledningsgrupp och valberedning 

Under året har ledningsgruppen bestått av: 

• Thomas Ahlandsberg, ordförande 

• Lars Rönström 

• Anders Igglund 

• Göran Kramer 

• Keith Sahlin 

• Birgitta Wiig 

• Karolina Holm 

• Håkan Edsborn, representant för Unga Aktiesparare 

 

Ledningsgruppen har under året haft 10 sammanträden. 

 

Valberedningen har utgjorts av Stefan Garhult, tillika ordförande, samt ledningsgruppen. 

 

 

Medlemsutveckling och fördelning 

Inom Aktiespararna (inklusive Unga Aktiesparare) ökade medlemsantalet under 2017. Vi är 

nu drygt 68 800 medlemmar. För sjätte året i rad uppvisar vår lokalavdelning en positiv 

medlemsutveckling. Vid utgången av 2017 var vi 887 medlemmar, en ökning från 806 sedan 

ett år tillbaka. En ökning med 10 %. 

 

De stora förklaringarna till den positiva utvecklingen är dels att Unga Aktiesparare haft en 

mycket stark medlemsutveckling och dels vår konsekventa satsning på utbildning. Glädjande 

nog ser vi också att andelen kvinnor ökar. 

 

Andelen kvinnor inom Aktiespararna är cirka 25 %. 

 

Medlemsdata Sundsvall lokalavdelning (2017-12-31): 

• Totalt: 887 

• Varav Unga Aktiesparare: 206 

• Män: 645 

• Kvinnor: 242 (således 27,3 % kvinnor) 
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Aktiviteter under året 
Vi har under året haft rekordmånga aktiviteter med ett högst varierat utbud. Det har som alltid 

anordnats Aktieträffar. Vidare har vi arrangerat Stora Fondkvällen, kunnat erbjuda hela fem 

olika utbildningar samt så har vi haft två s.k. VIP-kvällar. Till detta ska läggas att vi bedrivit 

Aktiecafé under året.  

 

Första halvåret 

• Årsmöte samt Aktieträff med Clavister Holding och Indutrade (2017-01-26) 

• Stora Fondkvällen med deltagande av Odin Fonder, Tundra Fonder, Spiltan Fonder, 

IKC Fonder, DNB och Alfred Berg (2017-02-08) 

• Träff för Nya medlemmar (2017-02-27) 

• Aktieträff med Hybricon, myFC Holding och Handelsbanken (2017-03-16) 

• Aktieträff med Clas Ohlson och Swedol (2017-03-30) 

• Utbildning: Aktie- och fondskolan (2017-04-03) 

• Utbildning: Pensionsskolan (2017-04-11) 

• Utbildning: Hitta Kursvinnareskolan (2017-04-29) 

• VIP-kväll hos RTC, Luftfartsverket (2017-05-20) 

 

Andra halvåret 

• Aktieträff med Knowit och Eurocon (2017-09-14) 

• Utbildning: Hitta Kursvinnareskolan (2017-10-07) 

• Utbildning: Tips & Tricks med Hitta Kursvinnare (2017-10-30) 

• Grundutbildning i Aktiekunskap (under november 2017) 

• Aktieträff med Swedish Match och Volati (2017-11-14) 

• VIP-kväll hos SCA (2017-12-13) 

 

Våra VIP-kvällar är enbart öppna för medlemmar. Dessa kvällar är ett sätt att visa på det 

lokala mervärde som ett medlemskap innebär och kvällarna är väldigt uppskattade bland våra 

medlemmar. 

 

En mer ingående genomgång av aktiviteterna ovan redovisas på kommande sidor. 

 

Vi har varit representerade vid de träffar som anordnas av förbundet såsom Årskongress, 

regionkonferens och närområdesträff. Vid Årskongressen i Nyköping representerades vi av 

Göran Kramer och Anders Igglund. Thomas Ahlandsberg deltog såsom styrelserepresentant 

för Aktiespararnas förbundsstyrelse. 
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Aktieträffar 

Vi har anordnat fem Aktieträffar under året, tre under våren och två under hösten. Samtliga 

har varit välbesökta, mellan 50 och 70 personer har besökt respektive träff. Det är trevligt att 

kunna konstatera att det är väldigt hög klass på de föredragshållare som besöker oss. Detta 

underlättar också för våra deltagare att ställa frågor, även detta är en viktig komponent för att 

få till trevliga arrangemang. 

 

Årets första Aktieträff sammanföll med vårt lokala Årsmöte som vi höll i januari. IR-

ansvarige Peter Dahlander presenterade teknik- och säkerhetsföretaget Clavister Holding och 

affärsutvecklingschef Claes Hjalmarson Large Cap noterade industrikoncernen Indutrade, 

 

I mars hade vi två Aktieträffar. Vid den första var det två företagspresentationer, dels 

teknikföretaget myFC Holding och dels ”bussföretaget” Hybricon. Företagen representerades 

av Vd Björn Westerholm (myFC Holding) respektive styrelseordförande Fredrik Jonsson 

(Hybricon). Kvällen avslutades med att Anders Wexén från Handelsbanken redogjorde för 

bankens syn på det aktuella marknadsläget. 

 

Vid den andra marsträffen var det de välkända butikskedjorna Clas Ohlson och Swedol som 

besökte oss. För presentationerna stod Maria Lundqvist (Clas Ohlson) respektive Vd Clein 

Johansson Ullenvik (Swedol). 

 

Vi inledde höstsäsongen med de två konsultbolagen Knowit och Eurocon. Erik Johansson, Vd 

Knowit Norrland, och Vd Peter Johansson (Eurocon) stod för respektive presentation. Båda 

bolagen har stark anknytning och koppling till vår region vilket bidrog till de många frågorna. 

 

Årets sista Aktieträff hölls i november då vi fick besök av välkända Swedish Match och den 

kanske mindre kända industrigruppen Volati. Från Swedish Match medverkade Alexander 

Bergendorf och Johan Wredberg och från Volati grundaren Patrik Wahlén. Även vid denna 

träff var det många frågor som föredragshållarna fick svara på.  

 

Det blir mycket information och ekonomiska data som presenteras vid Aktieträffarna. Bl.a. 

därför ser vi det som viktigt att vi publicerar referat med tillhörande företagspresentation på 

vår lokala hemsida tillgängligt för läsning/nedladdning. Vi har gjort detta kontinuerligt sedan 

mer än 10 år tillbaka och våra besökare ser det numera som en självklarhet. 
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Stora Fondkvällen 

En ny typ av evenemang kunde vi också bjuda på under 2017, nämligen Stora Fondkvällen. 

Det blev en fantastisk tillställning med drygt 100 besökare och 6 fondbolag.  

 

Evenemanget arrangerades av lokalavdelningen tillsammans med Aktiespararna Event. 

Kvällen leddes på ett föredömligt sätt av Aktiespararnas dåvarande fondredaktör Aron 

Sigblad. 

 

Aron inledde med ett kort presentation om hur man kan tänka när man väljer ut vilka fonder 

man ska spara/investera i. Därefter agerade Aron moderator och ställde intressanta och kloka 

frågor till fondbolagens representanter. 

 

De som representerade fondbolagen under kvällen var: 

• Tomas Hellström och Jessica Walter, Odin Fonder – ”Långsiktigt värdeskapande” 

• Stefan Nilsson, DNB – ”Teknologisk förändring – det här är bara början!” 

• Linus Owemyhr, Spiltan Fonder – ”Enkelt är effektivt!” 

• Tobias Olsson, IKC Fonder – ”Hållbar infrastruktur skapar rätt förutsättning” 

• Johan Elmquist, Tundra Fonder – ”Frontier – de nya tillväxtmarknaderna” 

• Jonas Olavi och Fredrik Nyberg, Alfred Berg – ”Här finns investeringsmöjligheterna 

under 2017!” 

 

Efter denna formidabla Fondkväll tog vi genast beslutet att även under det kommande året 

2018 se till att anordna ett motsvarande event. Vilket också kommer att ske under februari 

månad.  

 

 

Vår stora utbildningsverksamhet 

Vi satsar sedan många år tillbaka kraftigt på utbildning. Detta eftersom utbildning är viktigt 

för att kunna spara framgångsrikt i aktier och aktiefonder. Därom råder det inget tvivel om. 

Dessutom efterfrågar våra medlemmar ständigt utbildning. 

 

För sjätte året i rad anordnade vi en lärarledd Grundutbildning i Aktiekunskap som sträckte 

sig över tre tillfällen. Under dessa sex år som vi genomfört denna typ av utbildning har cirka 

150 personer deltagit. Det visar på ett stort behov och intresse för utbildningen, vilket är 

mycket glädjande för oss inom Aktiespararna. 

 

Andra utbildningar som vi genomfört under året är Aktie- och fondskola, Pensionsskola, Hitta 

Kursvinnareskola samt Tips & Tricks i Hitta Kursvinnare. Samtliga dessa är endagars 

utbildningar. 

 

Vi ser att varje utbildningstillfälle lockar cirka 25–35 personer. Representanter från 

ledningsgruppen har fungerat som utbildningsledare vid samtliga tillfällen. 

 

Just utbildningar är ett mycket framgångsrikt koncept för att attrahera nya medlemmar. 
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VIP-kvällar 

Sedan många år tillbaka anordnar vi VIP-kvällar, vilka endast är öppna för medlemmar. Vi 

brukar hålla dessa under slutet av respektive säsong, så också under detta verksamhetsår. 

 

I maj besökte vi Remote Tower Centre (RTC), dvs. vi fick se hur det går till då man fjärrstyr 

flygplatser. Eric Bäckman vägledde och berättade. 

 

I december var det dags för ett besök hos SCA. Efter en kort inledning av Björn Lyngfelt blev 

det presentationer av dels det nya börs- ock skogsbolaget SCA och dels av den stora 

industriinvesteringen ute på Östrand. Toby Lawton och Ingela Ekebro presenterade respektive 

område. Kvällen avslutades med en frågestund som hanterades av Björn. 

 

Det var fullsatt vid de båda besöken vilken indikerar att VIP-kvällarna vi anordnar är mycket 

uppskattade.  

 

 

Övriga aktiviteter 

I slutet av februari hade vi en träff som inriktade sig främst till våra nya medlemmar. Vid 

träffen tog vi upp bl.a. hur man kommer igång med sitt sparande, det aktuella börsläget, 

portföljhantering, medlemsförmåner m.m. En träff helt enkelt där man på kan ställa frågor om 

aktier & fonder samt andra funderingar man har om Aktiespararna och sitt medlemskap. 

 

Som traditionen bjuder så har vi också kört vidare med vårt café på Pallas. Under året har 

dessa träffar genomförts kontinuerligt på måndagar under dagtid. 
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Aktiespararnas nya webbplats och vår lokala hemsida 
Under året driftsattes Aktiespararnas nya webbplats. Det innebar också att vår lokala hemsida 

fick ett nytt utseende med ett modernare gränssnitt. 

 

Alla våra medlemmar får, precis såsom tidigare, inbjudan till våra aktiviteter via E-post. En 

nyhet är att alla som anmält sig till en aktivitet får en SMS-påminnelse dagen innan 

aktiviteten genomförs, givetvis förutsatt att man registrerat sitt mobilnummer hos 

Aktiespararna. 

 

Vi har som vanligt varit aktiva på vår hemsida, www.aktiespararna.se/sundsvall. Precis som 

tidigare år har vi under året publicerat nyheter om vår verksamhet, kommande aktiviteter lagts 

upp, besökande företag presenterats m.m. Vidare har det efter träffarna publicerats referat 

med tillhörande företagspresentationer tillgängliga för läsning/nedladdning. 

 

Att kunna ta del av dessa referat och företagspresentationer i efterhand är uppskattat, inte bara 

bland våra medlemmar utan även av de besökande företagen. 

 

Vi har också en särskild meny/flik för de utbildningar som vi avser att genomföra under 

verksamhetsåret, likaså finns ett kalendarium upplagt på en egen meny/flik.  

 

Företag som vi kontaktar inför ett eventuellt besök hos oss besöker numera ofta den lokala 

hemsidan. Då gäller det givetvis att uppgifterna som finns där är aktuella och korrekta. 

 

 

  

http://www.aktiespararna.se/sundsvall
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Ekonomi 
Vår lokalavdelning är som nämnts tidigare ingen juridisk person. Vi finansierar vår 

verksamhet huvudsakligen via bidrag från Riksförbundet och från att medverkande företag 

vid våra aktiviteter står för hela eller delar av kostnaden. 

 

Bidrag utgår med 35 kr per medlem, dock ej för de medlemmar som tillhör Unga 

Aktiesparare. Vidare utgår en utbildningspremie om 300 kr per ny medlem som genereras via 

en utbildning. Till vårt förfogande ska då även läggas det eventuella överskott från föregående 

verksamhetsår. 

 

 

Ekonomisk sammanställning 

Ingående balans (2017-01-01) 20 830 kr 

Bidrag från förbundet (651 medlemmar * 35 kr) 22 785 kr 

Intäkter från företag 32 000 kr 

Övriga intäkter (utbildningspremier)  7 200 kr 

Summa intäkter + ingående balans 82 815 kr 

 

Lokalhyror 22 350 kr 

Folder 4 540 kr 

Förtäring vid träffar 23 970 kr 

Utbildningsmaterial, böcker 6 750 kr 

Årskongressen 7 096 kr 

Övriga kostnader (kontorsmaterial, fika, resor etc.) 6 684 kr 

Summa kostnader 71 390 kr 

 

Kvar att disponera (Ingående balans 2018-01-01) 11 425 kr 
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Kontinuitet och nyheter 
Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen även under det kommande året. Detta 

innebär bl.a. anordnande av flertalet Aktieträffar, fortsatt satsning på utbildning och 

inbjudningar till VIP-kvällar. 

 

Vi kommer, som tidigare nämnts, att åter arrangera Stora Fondkvällen. Den kommer att 

genomföras i början av februari. Vi har även klart med att SCA och Essity kommer till en 

Aktieträff i slutet av mars. Båda dessa event kommer säkerligen locka mycket folk. 

 

På utbildningsfronten hoppas vi att under våren att kunna erbjuda en ny utbildning här i 

Sundsvall, nämligen den efterfrågade "Att tolka en Årsredovisning”. 

 

Det ligger i en lokalavdelnings natur att också fortsätta utveckla & förnya verksamheten. Så 

någon ny form av aktivitet hoppas vi att kunna ta fram under året. 

 

Det är viktigt att Aktiespararna finns representerade i hela landet, det är en del av vår själ. Det 

ger oss också styrka och legitimitet i vårt opinionsbildande arbete. Genom att anordna bra och 

välarrangerade träffar kan vi på det lokala planet göra vårt för att behålla och rekrytera nya 

medlemmar inom organisationen. 

 

Hur Aktiespararna uppträder och hur vårt arbete uppfattas spelar en stor roll vad avser 

medlemsutvecklingen. Det är viktigt att Aktiespararna syns i media och deltar i debatten. 

 

 

Avslutande ord 

Hur börsen går kan vi inte påverka. Dock ska vi göra vårt yttersta för att du som medlem ska 

trivas hos oss samt känna att våra aktiviteter är till glädje och nytta för dig och ditt aktie- och 

fondsparande 

 

Slutligen vill vi tacka alla våra medlemmar och alla som besöker våra träffar för det gångna 

verksamhetsåret och hälsa er välkomna till det nya som förhoppningsvis även detta ska bli ett 

framgångsrikt år! 

 

 

 

Sundsvall 2018-01-09 

 

 

Thomas Ahlandsberg / Ordförande Aktiespararna Sundsvall 


