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Sammanfattning: Ett annorlunda verksamhetsår 
Det blev ett aningen ”stympat” verksamhetsår för vår lokalavdelning. Mycket av året har 

givetvis påverkats av covid-19/pandemin. Vi fick ställa in nästan alla aktiviteter fr.o.m. mars 

månad.  

 

Mer om de aktiviteter som vi kunnat genomföra redovisas mer ingående längre fram. 

 

Den digitala utvecklingen har påskyndats, så även för Aktiespararna. Under året har digitala 

träffar i form av Aktiefåtöljer kunnat erbjudas till våra medlemmar. Detta lite som ersättning 

för våra Aktieträffar som vi brukar anordna. 

 

En inte alltför vågad gissning är att vi framöver kommer erbjuda fler digitala aktiviteter och 

att sedvanliga Aktieträffar kanske blir mindre frekventa. Det har varit en tendens under senare 

år att det blivit svårare att få företag att besöka Aktiespararnas lokalavdelningar och denna 

utveckling lär nog fortsätta. 

 

Event som enbart är digitala är en relativ ny företeelse för oss inom Aktiespararna. Det visar 

sig också att dessa attraherar klart färre deltagare/åhörare än våra sedvanliga ”fysiska” träffar. 

Förutom att det tar tid att vänja sig vid digitala event så ska inte den sociala kontakten 

underskattas. Vi vill ju ses, träffas och diskutera sinsemellan! 

 

Vi har sett en medlemsökning under året, både för vår egen lokalavdelning och Aktiespararna 

totalt sett. Det är trevligt att konstatera och vi får hoppas att den positiva utvecklingen håller i 

sig även under kommande år. 

 

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

på ett enkelt sätt kan följa upp vår verksamhet. Detta år kom vi inte i mål med allt vi avsett att 

göra, av högst förklarliga skäl. 
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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 

• Anita Decker 

 

Ledningsgruppen har under året haft sju sammanträden, varav fem digitala. 

 

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

 

 

Medlemsutveckling och fördelning 

Medlemsantalet för Aktiespararna ökade under 2020. Vi är nu nästan 59 000 i förbundet. 

Unga Aktiesparare (UA), som är ett eget förbund, har cirka 9 400 medlemmar. 

 

Även medlemsantalet i vår egen lokalavdelning ökade för verksamhetsåret, från 651 till 681. 

 

Medlemsdata Sundsvall lokalavdelning (2020-12-31): 

• Aktiespararna: 681 

• Män: 74,8 % 

• Kvinnor: 25,2 % 

• UA: 148 

• Totalt, Aktiespararna och UA: 829 
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Aktiviteter under året 
Några aktiviteter hann vi genomföra innan pandemin slog till. Nedan följer en kort 

sammanställning: 

 

Första halvåret 

• Årsmöte och Aktieträff med Diös (2020-01-30) 

Diös representerades av Johan Dernmar (IR-ansvarig) och Sofie Stark (affärschef i 

Sundsvall) 

• Utbildningspass i Aktiekunskap (2020-02-05) 

• Utbildningspass för Nya medlemmar (2020-02-26) 

• Aktiefåtöljen med Ulf Hedlundh (2020-06-11) 

Digital träff med Svolders Vd 

 

Andra halvåret 

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

DNB, Carnegie Fonder och Arctic Fonder (2020-08-25) 

• Aktiefåtöljen med Annika Winsth (2020-09-14) 

Digital träff med Nordeas chefsekonom 

• Aktiefåtöljen med Erik Selin (2020-10-06) 

Digital träff med Balders Vd 

• Aktiefåtöljen med Magnus Welander (2020-11-05) 

Digital träff med Thule Groups Vd 

 

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 Lars Rönström. Thomas Ahlandsberg deltog såsom styrelserepresentant för 

Aktiespararnas förbundsstyrelse. Både vid Årskongressen och vid Regionkonferensen deltog 

vi med digital närvaro. 
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Stora Fondkvällen 

Denna för vårt vidkommande fjärde upplaga av Stora Fondkvällen blev en ”hybrid”-aktivitet,  

såtillvida att deltagare kunde delta som vanligt via fysisk närvaro (begränsat deltagarantal) 

men även vara med digitalt. Tidigare år har Stora Fondkvällen lockat mer än 100 personer 

men denna gång var det klart mycket färre som tog del av eventet. 

Evenemanget arrangerades av lokalavdelningen tillsammans med Aktiespararna Event, vilka 

representerades av Lars Håkansson. Till sin hjälp hade Lars Unga Aktiesparares Vd Henrik 

Johansson. 

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

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

och diskuterade med de olika fondföreträdarna. 

 

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. 

Tyvärr har vi detta år enbart kunna hålla två Utbildningspass, varav det ena riktade sig främst 

till våra nya medlemmar. 

Vår populära ”Grundutbildning i Aktiekunskap” fick vi tyvärr ställa in. Utbildningen, som 

sträcker över tre tillfällen, har vi annars genomfört under åtta år i rad med sammanlagt över 

200 deltagare. Det visar på ett stort behov och intresse för just denna typ av utbildning. 

Förhoppningen är att vi under 2021 åter kan komma igång med utbildning på bred front. 

 

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

utbildning. 

  



 

  Sida 6(9)   

Pallas Aktiecafé 

Sedan 2008 har vi vårt Aktiecafé på Pallas, vilket leds av Lars Rönström. Lars hann 

genomföra några träffar innan vi var tvungna att göra uppehåll. Träffarna genomförs 

kontinuerligt på måndagar under dagtid och under ett normalt år blir det cirka 30 

sammankomster. 

 

 
Aktiefåtöljen 

Coronaviruset begränsade möjligheten att anordna lokala fysiska träffar och med den 

bakgrunden lanserades Aktiefåtöljen. I en serie program intervjuades kända profiler. Det var 

Aktiespararna ”centralt” som stod för programmen medan vi inom lokalavdelningen stod för 

inbjudan etc. 

 

 
Inställda aktiviteter 

Förutom inställda utbildningar och Aktie/Fondkvällar fick vi ställa in våra VIP-kvällar och en 

planerad Inspirationsföreläsning. 

 

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. 

 

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

sparandeområdet” för företag/organisationer. 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. 

 

 

 

 

  



 

  Sida 7(9)   

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. En 

påminnelse dagen innan aktiviteten genomförs mailas ut till alla anmälda deltagare. 

 

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 (2020-01-01) 18 932 kr 

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

Intäkter från företag 5 000 kr 

Summa intäkter + ingående balans 46 717 kr 

 

Lokalhyror 3 000 kr 

Folder 3 449 kr 

Förtäring vid träffar 6 072 kr 

Övriga kostnader (roll-ups, föreläsarpresenter, kontorsmaterial, resor) 7 985 kr 

Summa kostnader 20 506 kr 

 

Kvar att disponera (Ingående balans 2021-01-01) 26 211 kr 

 

  



 

  Sida 9(9)   

Nytt år med många möjligheter 
Efter ett relativt ”fattigt aktivitetsår” hoppas vi att läget normaliseras och att vi nu år 2021 åter 

kan erbjuda många arrangemang. 

 

Detta innebär bl.a. ett återupptagande av Aktieträffar och VIP-kvällar samt att vår 

utbildningsverksamhet kan komma igång med full kraft. 

 

Vidare avser vi att arrangera Stora Fondkvällen även under 2021 då det är en mycket 

uppskattad träff och professionellt arrangerad av Aktiespararna Event. 

 

Ambitionen är att anordna minst en speciell träff för tjejer/kvinnor. Digitala träffar inom olika 

områden kommer säkerligen också att erbjudas. 

 

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 år innebär nya möjligheter och utmaningar. 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 och/eller 

följer oss digitalt för det gångna året och hälsa er välkomna till ett nytt spännande 

verksamhetsår!  

 

 

Sundsvall 2021-01-14 

 

 

Thomas Ahlandsberg / Ordförande Aktiespararna Sundsvall 


