4 oktober 2018
Medlemsbrev
Nu är det dags för höstens och vinterns program med aktiespararna, häng med!
Utbildning
Styrelsen har inför hösten rivstartat med en sedan länge efterfrågad grundutbildning i
aktiesparandet. Tillsammans med Sven-Erik Holmström, Holmströms Group, ordnades ett
välbesökt och uppskattat tillfälle lördagen 18.9 med mycket information, glädje och god
mat. Föreningen erbjöd nya och trogna medlemmar specialpris som inkluderade allt, från
mat och lokal till tryckt information samt medlemskap i föreningen för nya medlemmar året
ut. Kampanjer som riktar sig till nya medlemmar är en del i styrelsen aktiva arbete med
medlemsvärvning under året.
På grund av den positiva responsen på utbildningen så har vi beslutat att erbjuda våra
medlemmar och nya sådana ännu två tillfällen för utbildning. Vi upprepar introduktionsutbildningen och lägger till en fortsättningskurs med fördjupning i aktiesparandet. Samma
utbildare och koncept som i september. Sven-Erik Holmström håller introduktion till
aktiesparande lördag 27.10 på Cikada för medlemspriset 49e/person (59e utan medlemskap)
och en fortsättningskurs på söndag 28.10 till samma pris/erbjudande. Frukost/lunch och
eftermiddagskaffe på Cikada ingår i priset samt material och föreläsning med Sven-Erik
förstås. Fortsättningskursen innehåller lång och kort portfölj, värdeplacerande, olika
strategier för framgångsrikt placerande, teknisk analys om glidande medelvärden och hur
man ska tolka kvartalsrapporter. Missa inte denna möjlighet till utbildning! Information om
anmälan och program bifogas skilt. Vi påminner och annonserar även utbildningen i
tidningarnas kalendrar och på föreningens hemsida samt på sociala media (Facebook).
Medlemsträff på Park hotell
Vi ses för trevlig samvaro kring aktiesparande och Åländska verksamheter på Park Hotell
tisdagen den 16 oktober 2018. Då får vi en rundvandring av nyrenoverade Park och höra om
företagets planer och verksamhet, marknadsanalys och höra om företaget Dress like Marie
samt en liten överraskning. För att få en uppfattning om behovet av platser och antal kaffe
med dopp behöver vi er föranmälan denna gång. Maila därför ert namn, eller om ni anmäler
flera, alla namn till epost-adressen info@aktiespararna.ax eller ring Pär tel 0457 0721 073.
Senast fredag den 12 oktober kl. 14.00 behöver vi er anmälan! Välkomna!
Höstens övriga preliminära program ser ni nedan. Eftersom man glädjande för oss småsparare
i Finland föreslår införande av ett aktiesparkonto har vi inbjudit riksdagsledamot Mats
Löfström att berätta mer om lagförslaget och andra makroekonomiska nyheter vid höstmötet.
Mer information om höstmötet kommer senare i höst.

Kalendern hösten 2018
tisdag 16 oktober, kl. 18.30
lördag 27 oktober, kl. 9.30-17
söndag 28 oktober, kl. 9.30-17
måndag 26 november

Medlemsträff på Park Hotell
Introduktionsutbildning aktiesparande, Cikada
Fortsättningsutbildning aktiesparande, Cikada
Höstmöte med program, återkommer m. plats

Väl mött önskar styrelsen!

