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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. 
 

Bakgrund 

Stockholm Norrorts ledningsgrupp och verksamhet har påbörjat en väsentlig 

stabilisering under verksamhetsåret 2019 och nya krafter har anslutits till 

ledningsgruppen successivt. En (1) medlem har avgått inför 2020. 

 

På föregående årsmötet december 2018 gav medlemmarna den från valberedningen 

föreslagna ledningsgruppen och ordföranden sitt förtroende. En (1) ny medlem 

invaldes i ledningsgruppen.  

 

Verksamhetsplanen för 2019 fastställdes på föregående årsmöte och har genomförts. 

 

Kallelse till Årsmötet 3 december 2019. 

Årsmötets Dagordning, Verksamhetsberättelse för 2019, förslag till Verksamhetsplan 

för 2020  har redovisats för medlemmarna på vår hemsida liksom valberedningens 

förslag till ordförande och ledningsgrupp för 2020.  

 

Kallelse finns på hemsidan och inbjudan har gått ut till medlemmarna via e-mail.  

 

Årsmöte genomförs med mat (jultallrik) och gästföreläsare från Latour och Svolder. 

 

Ledningsgruppen 

Ledningsgruppen har bestått av sex (7) personer, två kvinnor (2) och (5) män,  

Birgitta Andersson 

Olle Andersson (avgående) 

Ann-Christine Rosenholm 

Johan Söderholm 

Karl Young, webbansvarig  

Curt Waller 

Rolf Westling, ordförande 

 

Ledningsgruppen förstärktes inför 2019 med Karl Young som också var medlem i 

unga aktiespararna. En engagerad och erfaren förstärkning till vår ledningsgrupp 

under året. En (1) medlem i ledningsgruppen lämnade sitt uppdrag under året. 

 

Under året har ledningsgruppen förutom vid aktieträffarna och vår- och 

julavslutningar träffats gemensamt vid sex (6) tillfällen och protokollförda lednings- 

och planeringsmöten har upprättats. Löpande kontakter har hållits via telefon, sms 

och e-mejl samt i samband med aktieträffar, utbildningar och konferenser. 

 

Arbetsuppgifterna inom ledningsgruppen har under året genomförts i gott samarbete 



Aktiespararna 
STOCKHOLM NORRORT 

 

 

 

anpassade till individuella resurser och privat arbetsbelastning.  

 

Aktieträffar och andra aktiviteter 

Vi har under året genomfört sju (7) aktiviteter, därav två (2) utbildningar i 

aktiekunskap, fyra (4) aktieträffar, som alla varit uppskattade av våra medlemmar. 

Därtill genomförs ett (1) årsmötet med två gästföreläsande företag. 

 

Mest besökt var Aktiekvällen 21 maj i Upplands Väsby med Arne ”Kavastu” 

Talving, Marcus Hernhag och Jan Sterner, 100 närvarande och fullt i lokalen. 

Utbildningskvällen 19 november fulltecknades snabbt, 35 personer.  

 

Våra aktiviteter har genomförts i lokalerna Messingen, Upplands Väsby, 

Amorinasalen, Sollentuna samt Scandic hotell i Sollentuna och Upplands Väsby. 

 

Till våra aktieträffar har vi bjudit in medlemmar tillhörande närliggande 

lokalföreningar såsom Nordväst, Solna/Sundbyberg, Täby/Vallentuna, Bromma samt 

Unga Aktiespararna Stockholm Nord.  

 

Vår lokalförening har inbjudit medlemmarna till följande aktiviteter. 

 

2019-02-05  Hitta kursvinnare med Ola Jansson 

2019-03-13  Jonas Olavi och Engelska skolan 

2019-05-05  Talving, Hernhag, Sterner 

2019-09-24  Skanska och Heba fastigheter 

2019-10-17  Nyfosa och Länsförsäkringars småbolagsfond 

2019-11-19  Utbildning, gästföreläsare Mikael Näslund 

2019-12-03  Årsmöte med jultallrik och två gästande investmentbolag 

 

Årskongress mm 

Vid vårens Årskongress i Sollentuna deltog Rolf, Birgitta och Karl.  

 

Ledamöter från ledningsgruppen Stockholm Norrort har deltagit i Aktiespararnas 

kanslimöten, närområdesträffar och regionkonferenser. 

 

Bolagsbevakning 

Under året har Rolf och Karl bevakat fyra (4) företags bolagsstämmor för 

Aktiespararnas räkning, Medicover, Ambea, Tobii (bisittar), Bure Equity. 
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Skriftligavrapportering har gjorts till kansliet. 

 

Marknadsföring 

Marknadsföring av våra aktieträffar har skett på försök via Facebook. 

 

Antalet medlemmar 

Antalet medlemmar i lokalföreningen Stockholm Norrort har ökat något och är per 

december cirka 718 (707), exklusive unga aktiespararna (UA). UA Stockholm Nord 

är cirka 340 (400) medlemmar här ingår vårt geografiska upptagningsområde.  

 

Vi i ledningsgruppen önskar alla nya medlemmarna mycket välkomna. 

 

Ekonomi (prel) 

Av lokalföreningens årsanslag på 48.510kr har vi utnyttjat cirka 25.000 kr.  

Utgifter prel. cirka 56.000 kr för lokaler, priser, gåvor, porto, kopiering, annonsering, 

jultallrik och förtäring för medlemmar.  

Fakturering till föreläsande företag prel. cirka 31.500 kr.  

Bokföring och förvaltning sköts av ekonomiavdelningen centralt (sedan 2010-01-01). 

 

Dokument 

Ordförande har av John Örtengren emottagit dokument från Stockholm Norrorts 

konstituerande sammanträde och bildande den 4 februari 1987. 

 

Stockholm Norrort 2019-12-03 

 

 

Rolf Westling, ordförande 

 

 ……………………………… 

 

 

Birgitta Andersson    Olle Andersson 

 

………………………………..   …………………………. 

 

Ann-Christine Rosenholm   Johan Söderholm 

 

……………………………….   ………………………… 

 

Karl Young      Curt Waller  

 

………………………………   …………………………. 


