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Revisor (sammank.) Jan Olsson                      046-71 02 50 
                                              Östen Lundgren 070-685 3921 
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Anders Bark  040-422207 
 

Valberedning (sammank.)  Håcan Norell  070-593 5000 
                                                Eva Ringström 040-13 20 30 
  Stig-Arne Andersson 070-551 0101 
  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. Medlemsinformation 
har skett i form av mötesprotokoll, årsmöteshandlingar, TELE-senioren och TSM:s hemsida, 
www.tsmmx.se. 
Styrelsen har också haft 2 informationsmöten med de aktivitetsansvariga under året. På mötet i 
oktober så deltog Frida Trollmyr som är politiskt ansvarig i Malmö för de områden inom vilka 
TSM verkar. Det var ett trevligt och givande möte där vi ser fram emot att vi under 2018 skall 
kunna få lokalkostnadsbidrag även som pensionärsförening. 
 
TELE-senioren har efter beslut minskat till 3 nummer per år och Eva Svensson har varit 
redaktör. Hemsidan har löpande uppdaterats med aktuell information och utskick sker numera 
enbart via E-post till de som uppgivit mailadress. 
 
Föreningens aktivitetsansvariga består av ambitiösa och duktiga medlemmar som gör mycket 
stora ideella insatser! Det är de många aktiviteterna som är ryggraden i vår verksamhet. Det är 
under dessa aktiviteter som vi träffas och har trevligt tillsammans. Vi har en hög aktivitetsnivå 
med många som deltar i flera aktiviteter.  
 
Utöver våra aktiviteter så är ekonomin en avgörande förutsättning. TSM har en fortsatt god och 
stabil ekonomi med ett genomgående bra ekonomiskt tänk. Vi är tacksamma för de bidrag vi får 
från Telia Company och Malmö Stads fritidsförvaltning som sammantaget utgör fortsatt hela 
18% av våra intäkter. 
 

http://www.tsmmx.se/
http://www.tsmmx.se/news_25.html


Styrelsen har under 2017 fortsatt arbetet kring vårt TSM i framtiden. 
Under året har fokus legat på att hitta konkreta aktiviteter som kan leda till att vi får fler 
medlemmar. I första hand har vi fokuserat på en aktivitet kallad ”Ta med en vän” som går ut på 
att vi skapar ”prova på tillfällen” inom olika aktiviteter där man skall bjuda med vänner och även 
vara med själv. Först ut var Bridge där vi med hjälp av aktiviteten kommer att starta en 
nybörjarkurs den 16 januari med 8-10 deltagare. Bridge, Boule och Aktiesparklubb kommer att 
starta sina aktiviteter i början av 2018.  
För att kunna lämna ut information kring TSM och vår verksamhet har vi också tagit fram en 
reklamfolder som vi kan använda och lämna ut när tillfälle ges.  
Styrelsen har också beslutat att återaktivera TSM-Extra och har idag en lång lista på trevliga 
aktiviteter som vi kommer att genomföra under 2018. 
Som alltid är vi helt beroende av att många engagerar sig för vi skall kunna attrahera fler 
medlemmar.  
  
Sammanfattningsvis: Ett stort tack för alla insatser som gjorts under 2017 av alla engagerade 
medlemmar, ideella insatser av aktivitetsansvariga, styrelsemedlemmar, revisorer och 
valberedning. Även ett stort tack till våra ”sponsorer”; Telia Company och Malmö Stads 
Fritidsförvaltning. 
 
ÅRSMÖTE 
Årsmöte hölls på Baltiska Hallen Konferensavdelning den 3 mars, 90 personer deltog vilket är  
en liten minskning från året innan som var en mycket bra siffra ur föreningssynpunkt.  
Efter mötet hade vi en spännande och intressant föreläsning av Vante” Rosengren, författare, 

förläggare och f.d. fotbollsspelare som pratade om hemska saker i gamla Malmö. 

 
ÖPPET HUS 
Varje onsdag kl 08.30-11.30 (sluttiden ändra från 12.00) har vi haft öppet hus i vår lokal på 
Falkmansgatan 1. Antalet besökare ligger runt 35 personer. 
 
STÖDFÖRENINGEN 
Under den mycket välbesökta årsdragningen i Stödföreningen ställdes det ut och såldes mycket 
fina hantverk från våra silversmeder, keramiker och vävare.   
En del förändringar har skett under året där stödföreningen nu är öppen för alla, inte bara 
medlemmar i TSM. Beslut är också taget på att andra dragningarna så det blir 4 gånger per år 
med samma vinstsumma men därmed högre vinstsumma vid vissa dragningar. 
  
FALKMANSGATAN/KOCKUM FRITID 
Vår klubblokal på Falkmansgatan 1 utnyttjas 3 dagar i veckan. Under 2017 har det äntligen 
installerats ett nytt fiberbaserat Bredband i lokalen. En mindre hyreshöjning på grund av detta 
tycker vi är motiverad för att förbättra för våra aktiviteter på plats.  Vi hyr och använder lokalen 
måndag, tisdag och onsdag mellan kl 08:00-16:00. Lokalen används i första hand av 
Aktiesparklubbar, Engelska, Bridge, Släktforskning, Vinkunskap, Spanska och Öppet Hus. Det är 
glädjande att vi använder klubblokalen för så många aktiviteter som vi nu gör. 
 
Övriga aktiviteter bedrivs i lokaler och utomhus där banor och andra förutsättningarna finns. 
 
MEDLEMSUTVECKLING 
Antal medlemmar per 31/12 var 367 (fg år 388) personer, varav 247 (272) är före detta 
anställda inom TeliaSonera-koncernen. Totalt minskade antalet medlemmar med 21 (47) 
personer netto under året. 
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