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Sammanfattning: Ännu ett strålande verksamhetsår 
Året som gått har varit väldigt lyckat för vår lokalavdelning. Vi har anordnat rekordmånga 

aktiviteter, vår nya serie som vi benämnt ”Utbildningspass i Aktiekunskap” har emottagits 

väl, bra uppslutning på träffarna och ett fantastiskt event i ”Stora Fondkvällen”! 

 

Det har varit en tendens under senare år att det blivit svårare att få företag att besöka 

Aktiespararnas lokalavdelningar. Den stora uppslutningen vid våra Aktie- och Fondträffar är 

då kanske ännu viktigare än förut. Det underlättar givetvis för oss i våra kontakter med 

företag och andra intressenter när vi påtalar det stora intresset som finns här hos oss. 

 

Precis såsom tidigare år har vi arrangerat Aktieträffar, ett stort antal utbildningar, VIP-kvällar, 

Aktiecafé samt den tidigare nämnda ”Stora Fondkvällen”. 

 

Mer om våra aktiviteter redovisas mer ingående längre fram. 

 

Det blev en liten negativ medlemsutveckling för vår lokalavdelning under 2019, mer ingående 

om medlemsfakta senare i skriften. Inget alarmerande i sig, speciellt med tanke på de 

sparsamma marknadsaktiviteterna från centralt håll. 

 

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. 

  



 

  Sida 3(10)   

Allmänt om vår lokalavdelning 
Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds 117 lokalavdelningar. 

Vår avdelning bildades 1975 och ingår i Region Nord som omfattar 14 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 

• Delta i Aktie- och Fonddagar 

 

 

Ledningsgrupp och valberedning 

Under året har ledningsgruppen bestått av: 

• Thomas Ahlandsberg, ordförande 

• Lars Rönström 

• Anders Igglund 

• Åsa Boman 

• Keith Sahlin 

• Birgitta Wiig 

• Anoar Aboulkacim, representant för Unga Aktiesparare 

 

Ledningsgruppen har under året haft 11 sammanträden. 

 

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

 

 

Medlemsutveckling och fördelning 

Medlemsantalet för Aktiespararna ökade under 2018. Vi är nu nästan 56 000 i förbundet 

(Sarf). Unga Aktiesparare (UA), som är ett eget förbund, har cirka 9 600 medlemmar. 

 

Det blev en marginell medlemsnedgång för vår egen lokalavdelning (från 657 till 650). 

 

Medlemsdata Sundsvall lokalavdelning (2019-12-31): 

• Sarf: 650 

• Män: 74,2 % 

• Kvinnor: 25,8 % 

• UA: 167 

• Totalt, Sarf och UA: 817 
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Aktiviteter under året 
Det har anordnats rekordmånga aktiviteter med ett brett och varierat utbud. Välbesökt har det 

också varit och vi har upplevt att utbudet har uppskattats. Vi får dessutom positiva ord från 

föreläsare som lovordar vår verksamhet och tycker det är bra att vi sprider kunskap om 

aktiemarknaden och anordnar utbildningar. 

 

Första halvåret 

• Årsmöte och Aktieträff med Sobi (2019-01-17) 

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

DNB och Cicero Fonder (2019-02-06) 

• Träff för Nya medlemmar (2019-02-27) 

• Utbildningspass i Aktiekunskap – Steg 1 (2019-03-06) 

• Aktieträff med Nyfosa (2019-04-03) 

• Utbildning: Aktie- och fondskolan (2019-04-04) 

• Utbildning: Pensionsskolan (2019-04-10) 

• Utbildning: Hitta Kursvinnareskolan (2019-04-13) 

• Utbildningspass i Aktiekunskap – Steg 2 (2019-05-08) 

• VIP-kväll hos Bilbolaget (2019-05-21) 

 

Andra halvåret 

• Utbildningspass i Aktiekunskap – Steg 3 (2019-09-04) 

• Aktieträff med FM Mattsson Mora Group och ÅF Pöyry (2019-09-19) 

• Grundutbildning i Aktiekunskap (under september/oktober 2019) 

• Utbildningspass i Aktiekunskap – Steg 4 (2019-10-16) 

• Aktieträff med Nordea (2019-11-05) 

• VIP-kväll med Lilium Fastigheter (2019-11-20) 

• Utbildningspass i Aktiekunskap – Steg 5 (2019-12-04) 

 

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 Sollentuna representerades vi av 

Keith Sahlin och Anders Igglund. Thomas Ahlandsberg deltog såsom styrelserepresentant för 

Aktiespararnas förbundsstyrelse. 
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Aktieträffar 

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

Årsmötet var det företagspresentation av bioteknikföretaget Sobi (Swedish Orphan 

Biovitrum). Företaget, som är inriktat på sällsynta sjukdomar, presenterades av Linda 

Holmström. 

 

I april fick vi besök av fastighetsbolaget Nyfosa. Bolaget representerades av hela tre personer, 

Stina Lindh Höök, Ann-Sofie Lindroth samt Anders Hörnqvist. Efter Nyfosas framträdande 

och sedvanlig smörgåspaus var det dags för ett pass som behandlade det aktuella börs- och 

marknadsläget. Ledningsgruppen höll i presentationen och ledde diskussionerna. 

Vid höstens första Aktieträff fick vi besök av FM Mattsson Mora Group, vilka tillverkar och 

tillhandahåller sanitetsarmatur, och teknikkonsulten ÅF Pöyry. För presentationerna stod 

Martin Gallacher (FM Mattsson Mora Group) respektive Mikael Sjöblom (ÅF Pöyry). Ibland 

är inte alltid tekniken med oss, som under denna kväll, men både Martin och Mikael tog sig 

an denna utmaning utan några problem! 

I november hade vi en Aktiekväll med och hos Nordea. Det blev en mycket välbesökt kväll 

med ett varierat programinnehåll. Vi bl.a. fick ta del av aktietips, börsläge, olika 

placeringsinriktningar och vad som är aktuellt inom pensionsområdet. Magnus Wiik, Gustaf 

Westberg, Per Boman, Fredrik Sjödin och Olof Sjölander stod för framträdandet. 

 

Samtliga träffar har varit mycket trevliga och informativa med duktiga föredragshållare. 

 

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 och medlemmar ser det numera som en självklarhet. 
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Stora Fondkvällen 

För tredje året i rad fick vi oss till livs en strålande Fondkväll då fem fondbolag besökte oss. 

Den stora uppslutningen (cirka 120 personer) visar på att detta årligen återkommande 

arrangemang är mycket uppskattat. 

Evenemanget arrangerades av lokalavdelningen tillsammans med Aktiespararna Event, vilka 

representerades av Lars Håkansson. Till sin hjälp hade Lars Unga Aktiesparares dåvarande 

Vd Tove Zander. 

Lars och Tove ledde oss igenom kvällen på ett utmärkt sätt. Strategiskt inlagt mellan de olika 

fondbolagens presentationer var det s.k. "Workshops" där Lars och Tove frågade ut och 

diskuterade med de olika fondföreträdarna. En nyhet för året var att vi också kunde ställa 

frågor löpande via SMS, ett utmärkt initiativ! 

De som representerade fondbolagen under kvällen var följande: 

• Linus Owemyhr, Spiltan Fonder - "Stabil förvaltning som bas i en långsiktig portfölj" 

• Erik Andrén, Odin Fonder - "Frostig börs med fortsatt värdeskapande" 

• Thomas Wiesler, DNB - "Teknologiska förändringar - än har vi bara sett början" 

• Anders Malmborg, Cicero Fonder - "Fondförvärv, marknadsutblick och 

räntefondsalternativ" 

• Peter Elmhorn, Catella Fonder - "En modernare sparportfölj" 

 

 

Vår stora utbildningsverksamhet 

Vi satsar som bekant sedan många år tillbaka kraftigt på utbildning. Detta eftersom vi anser 

att utbildning är viktigt för att kunna spara framgångsrikt i aktier och aktiefonder. Dessutom 

efterfrågar våra medlemmar ständigt utbildning. 

En nyhet för året var att vi startade upp en serie utbildningspass med återkommande 

regelbundenhet. Tanken med utbildningspassen är att de ska vara mindre "formella" samt 

inbjuda till dialog. Innehållet bestäms till stor del av deltagarna. 

Även under 2019 anordnade vi den lärarledda ”Grundutbildning i Aktiekunskap”. Den 

sträcker över tre tillfällen och genomfördes nu för åttonde året i rad.  Under dessa åtta år har 

över 200 personer deltagit. Det visar på ett stort behov och intresse för just denna typ av 

utbildning. Vi genomför utbildningen i samarbete med Swedbank. 

 

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

Hitta Kursvinnareskola. Samtliga dessa är endagars utbildningar. 

 

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

ledningsgruppen har fungerat som utbildare vid samtliga tillfällen. 

 

Tilläggas ska, att ett framgångsrikt sätt för att rekrytera nya medlemmar är att erbjuda 

utbildningar. 
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Inspirationsföreläsningar 

Sedan ett par år tillbaka håller vi s.k. ” Inspirationsföreläsning inom aktie- och 

sparandeområdet”. Under det gångna året genomförde vi två sådana, dels på 

Försäkringskassans IT-avdelning och dels på Sundsvall kommuns avdelning för IT-drift. 

 

Vi berättar om varför det är viktigt att spara och hur man kan gå till väga. Under cirka en 

timmes tid håller vi på. Vi upplever att vårt budskap går fram och att allt fler börjar inse 

vikten av ett (tidigt) sparande i aktier och/eller aktiefonder. 

 

Vi hoppas att fler företag/organisationer framgent kommer att anamma dessa kostnadsfria 

Inspirationsföreläsningar som vi erbjuder. 

 

 

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 Bilbolaget. Vd Martin Person berättade om företaget och dess intressanta 

historia. Vidare fick vi se det nya däckhotellet, givetvis gå runt i bilhallen samt träffa och 

ställa frågor till företagets säljare och representanter. 

 

I Stadshuset hade vi årets andra VIP-träff tillsammans med Lilium Fastigheter. Allra först 

berättade Helene och Ulf Bryner om verksamheten i Stadshuset och deras ”företagsresa”. 

Därefter blev det en rundvandring i huset och dess fina lokaler. Sedan tog Peter Gotthardsson 

vid och presenterade Lilium Fastigheter. Peter, som är företagets styrelseordförande, berättade 

bl.a. om familjeföretags historia och tillkomsten av det framgångsrika bolaget med fastigheter 

i Sverige och Norge. 

 

 

Pallas Aktiecafé 

Sedan 2008 har vi vårt Aktiecafé på Pallas, vilket leds av Lars Rönström. Under året har dessa 

träffar genomförts kontinuerligt på måndagar under dagtid, totalt cirka 30 sammankomster. 

 

 

Övriga aktiviteter 

I februari hade vi vår sedvanliga träff som inriktar 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. 
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Vår lokala hemsida 
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 har 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. 

 

Företag som vi kontaktar inför ett eventuellt besök hos oss tittar ofta på den lokala hemsidan. 

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

 

Alla våra medlemmar får, precis såsom tidigare, inbjudan till våra aktiviteter via E-post. 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 en särskild meny (flik) för de utbildningar som vi avser att genomföra under 

verksamhetsåret, likaså finns ett kalendarium upplagt. Vår historik återfinns under en särskild 

meny. Där har vi samlat senaste års Verksamhetsberättelser samt vår jubileumsskrift över 

lokalavdelningens första 30 år. 

 

 

  

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 

bidrar med en avgift vid våra aktiviteter. 

 

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 (2019-01-01) 10 096 kr 

Bidrag från förbundet (657 medlemmar * 35 kr) 22 995 kr 

Intäkter från företag 20 000 kr 

Intäkter från utbildningar 1 785 kr 

Övriga intäkter (utbildningspremier)  8 400 kr 

Summa intäkter + ingående balans 63 276 kr 

 

Lokalhyror 12 125 kr 

Folder 4 927 kr 

Förtäring vid träffar 17 163 kr 

Övriga kostnader (Årskongressen, kontorsmaterial, fika, resor etc.) 10 129 kr 

Summa kostnader 44 344 kr 

 

Kvar att disponera (Ingående balans 2020-01-01) 18 932 kr 
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Något nytt men mycket igenkännande 
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. 

 

Vidare avser vi att arrangera Stora Fondkvällen även under 2020 då det är en mycket 

uppskattad träff och professionellt arrangerad av Aktiespararna Event. 

 

Vi vill naturligtvis också utveckla verksamheten och ett sätt är att kunna erbjuda nya former 

av event. En speciell träff för tjej/kvinnor är ett sådant. Digitala träffar kan kanske också vara 

något som vi kommer att prova på. 

Inom utbildningsområdet startade vi upp en serie utbildningspass under det gångna året, vilka 

säkerligen kan utvecklas ytterligare. Kanske mot nya målgrupper? 

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 i kombination med adekvata och efterfrågade utbildningar kan vi på det 

lokala planet göra vårt för att behålla och rekrytera nya medlemmar inom organisationen. 

 

 

Avslutande ord 

Ett nytt och spännande verksamhetsår går vi nu in i. Det kommer att bli ett intensivt sådant. 

 

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 andra som besöker våra träffar för det 

gångna året och hälsa er välkomna till ett intressant och verksamhetsintensivt år!  

 

 

Sundsvall 2020-01-10 

 

 

Thomas Ahlandsberg / Ordförande Aktiespararna Sundsvall 


