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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Helgerna är över och den skånska gråmulna vintern 

skrattar oss i ansiktet, i alla fall just idag. Jag hoppas 

ni haft härliga helger med mycket gemenskap med 

släkt och vänner.  

Nu skriver vi 2019 och har ett spännande år framför 

oss. Även om man inte skall backa in i framtiden så kan det vara på sin 

plats att snabbt blicka tillbaka på TSM-året som gått. 

Mycket har hänt och det viktigaste är grunden vi står på, nämligen alla 

våra fantastiska aktiviteter. Canasta blev årets nya aktivitet där det finns 

plast för fler glada kortspelare. Återigen stort tack till alla er som 

engagerar er ideellt för att alla skall kunna ha trevligt. 

Vi har också ökat vår närvaro på nätet. Dels har vi lyft fram och jobbar 

aktivt med vår Facebook sida och dels har vi påbörjat skapande av en 

ny hemsida som kommer att lanseras i början av 2019. Naturligtvis 

bygger nyhetsvärdet på att vi alla hjälps åt med bilder och reportage. På 

Facebook räcker det gott med en bild och ett par rader som ni skickar 

till Lena Runermark. Även på hemsidan utökar vi möjligheten att lägga 

in reportage av olika slag och längd. Om vi alla hjälps åt så krävs inte 

så mycket av var och en, men det gör oss mycket mer intressanta för 

omvärlden. En omvärld där det finns potentiella nya medlemmar som 

vi gärna vill välkomna in i vår gemenskap. Har man inget att skriva kan 

man hjälpa till genom att t.ex. gilla och dela inlägg på Facebook, då ser 

era vänner vad vi gör.  

Under 2018 gjorde vi för första gången en medlemsundersökning via 

nätet. Detta för att ge många möjlighet att svara och dels är det 

jätteenkelt, snabbt och billigt nu när portot är dyrt. Du kan läsa mer om 

utfallet sist i Telesenioren. 

Vi har tyvärr haft en stadigt nedåtgående trend vad gäller antalet 

medlemmar men under 2018 blev det bättre. Endast 9 färre netto och 

12 som ansökt men ännu inte betalat. Detta att jämför med 2017 då vi 

tappade 21 netto och 2016 var det ett tapp på 47. Detta känns riktigt bra 

och nu gäller det att hålla i!   

Ekonomin är fortsatt väldigt bra och under 2018 fick vi för första 

gången lokalkostnadsbidrag från Malmö Stad vilket ytterligare stärkte 

vår ekonomi. Läs mer om detta på sidan 2. 

TSM-Extra sparkade igång med besök på MFF museet och rom-

provning. Det blir mer extra aktiviteter framöver! 

Under 2019 blir det bland annat ny hemsida och fortsatt fokus på att 

hålla upp medlemsantalet. Utan aktiva medlemmar blir det liksom 

inget. Att värva medlemmar ligger i allas vårt intresse som jag skrivit 

om många gånger nu. Visst känner ni någon som ännu inte är med och 

som kanske vill vara med i vår gemenskap? Vi tycker det är viktigt att 

ha en attraktiv hemsida när man skall be vänner bli medlemmar, där 

kan man se vad vi erbjuder. Fler och fler av dom som går i pension nu 

är ju oftast väldigt aktiva på nätet och då måste vi vara duktiga där.   

 

Vi ser fram emot att 2019 blir ett härligt år med mycket aktiviteter, 

gärna nya och naturligtvis många nya medlemmar. 

 

AKTIVITETER 

 

 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 

Anders Bark, 040-42 22 07 

BLOMSTERBINDNING, ingen avg., material  

tillkommer  

Lena Runermark, 070-869 59 80 

BOULE, 100 kr/år, subventionerat inomhus, pris 

utomhus rabattkort 600 kr samt enstaka entré 
70kr/gång, seriespel 10 kr/omgång/deltagare 

Bengt Johansson, 070-233 87 05 

BOWLING, 240 kr/termin, PM 340 kr/säsong,  

8-manna och 4-manna 40 kr/tillfälle 

Göthe Göransson, 040-42 17 95 

BRIDGE, 100 kr/år, + 25 kr/speltillfälle 

Ingemar Mårtensson, 070-547 04 74 

CANASTA, 100 kr/år  

ENGELSKA, 100 kr/år 

Ernst Andersson, 070-527 22 23 eller  

Anders Löfgren, 040-611 89 15 

GOLF, 250 kr/år + startavgift per spelomgång 

Stig-Arne Andersson, 070-551 01 01  

KLUBBLOKAL, 20 kr för fika + bulle med pålägg 

Eva Ringström, 070-529 43 43 

KULTUR, rabatterade biljetter  

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 eller 0730-45 21 70 

LOTTERI, aktuellt pris/lott 

Karin Frick, 040-13 61 01 

PROMENADER, ingen avgift, medföljande betalar 
30 kr/tillfälle 

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

RESOR/STUDIEBESÖK, pris/resmål el. besök, vissa 
resor subventioneras med upp till 200 kr/medlem och 

resa 

Kerstin Lindgren, 040-43 23 11,  

Eva Ringström, 070-529 43 43 

SILVERSMIDE, se hemsidan för närmare 

information  

Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SLÄKTFORSKNING, 150 kr/år 

Björn Ringström, 070-669 20 43 

STYRKETRÄNING, i grupp på Kockums Fritid. 

Årsaktivitetskort subventioneras med 550 kr 

Jan Strömberg, 040-13 60 40 

STÖDFÖRENINGEN, 300 kr/andel och år 

Monica Andersson, 070-554 46 46 

TSM EXTRA, pris/aktivitet. Vissa utvalda aktiviteter 
subventioneras 

Christina Gustafsson, 040-26 27 20  

VATTENGYMPA, i grupp på Kockums Fritid.  
25-kort subventioneras med 330 kr, 10-kort 

subventioners med 165 kr 

Kerstin Blondell, 070-521 45 21 

VINKUNSKAP, 50 kr/år + varuprov mm 

Thomas Lindström, 070-587 38 39 

 

2019 års priser 
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Kultur  

  

2019 

 
19/2 Ett självmords anatomi Intiman 

22/2 Arlövsrevyn 

27/3 Den flygande holländaren Malmö Opera 

6/4 Brandkårens vårgala Slagthuset 

11/4 Farliga förbindelser Hipp 

25/4 Oscar Liljas försvinnande Hipp 

2/5 Kaninen Intiman 

9/5 Guds olydiga revben Hipp 

14/5 Mathilde Malmö Opera 

12/10 Stjärnkväll Brandkåren Slagthuset 

 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 

klubblokalen på Falkmansgatan. 

Tutti, 040 - 91 53 65 eller 0730 – 45 21 70 

 

Resor/Studiebesök 
Fullständiga beskrivningar över 

kommande resor och anmälnings-

listor finns i klubblokalen.  

Har du frågor kom till klubblokalen 

eller ring Kerstin 040 – 43 23 11. 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

Margareta Lindström – Gunilla Swedin 

Karin Persson – Robert Persson- Eva Friden  

Eva Söderman – Ulla Pressing – Peter Linder  

Ann-Kristin Holmstrand – Leif Holmstrand 

Ingela Guiomar 

 

Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i 

klubblokalen på Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi 

har öppet hus varje onsdag mellan 08.30-11.30. Här 

kan Du köpa fika - kaffe o macka för 20 kr -  

umgås, boka resor-/teaterbiljetter och köpa lotter. 

 

TSM:s årsmöte  

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till årsmötet den 

8 mars mellan 10.00-12.30 på Baltiska hallen. Vi 

hoppas att kunna bjuda på en trevlig gästföreläsare 

även denna gång. Efteråt kan de som önskar avsluta 

med subventionerad lunch på O´Learys Swedbank 

Stadion.  

Anmäl deltagande på lunchen till Annette  

Johannesson via mejl annette.j@ownit.nu eller  

på mobil nr 0709 34 25 78. 

Årsdragning 2018 i Stödföreningen  

Den 12 december hölls årsdragningen i Stödföre-

ningens lotteri och följande lyckliga håvade in  

storvinsterna: 

5 000 kr nr 37    Siv-Britt Harrysson 

3 000 kr nr 148  Elisabeth Rydström 

2 000 kr nr 112  Anders Kristiansen 

Ytterligare 13 stycken vann lägre summor. 

Grattis till samtliga vinnare! 

Fullständig dragningslista finns på vår hemsida 

www.tsmmx.se 

 

Avslutning med luciakaffe 
Som traditionen bjuder serverades det kaffe och  

lussebullar sista dagen som klubblokalen var öppen 

för året och i år var det över 80 medlemmar som 

kom. Stämningen var hög och alla väntade med 

spänning på årsdragningen av stödföreningens  

lotter. Under tiden kunde man titta på de många fina 

alster som våra duktiga ”stickerskor” och silver- 

smeder ställde ut. Säkert passade också någon på att 

köpa en julklapp eller ett fint smycke till sig själv.  

 

Ekonomi 
Då har ytterligare ett år gått som kassör i TSM. Året 

2018 har varit ett år med fortsatt högt deltagande i 

våra aktiviteter och med en ekonomi som är mycket 

stabil. Antalet medlemmar har visserligen minskat 

något men antalet aktiva deltagare har ökat. Ett mått 

på aktiviteterna är aktivitetsbidraget vi får från 

Malmö kommun och som blev högre nu än för ett år 

sedan. Från Malmö kommun fick vi drygt 37 000 kr 

i aktivitetsbidrag och andra halvåret infördes ett nytt 

lokalkostnadsbidrag där vi fick drygt 10 000 kr. Te-

liaSonera bidrar fortfarande till vår verksamhet och 

2018 fick vi nästan 30 000 kr därifrån. Ekonomin 

för 2018 visade på ett överskott på nästan 30 000 kr, 

bland annat beroende på ökade bidrag. Det är ju inte 

meningen att TSM skall gå så mycket plus och där-

för håller vi i styrelsen på att diskutera hur detta 

överskott skall komma medlemmarna tillgodo. 

Leif Åkesson 

mailto:annette.j@ownit.nu
http://www.tsmmx.se/
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Påminnelse! 
Glöm inte betala årsavgiften och övriga sektions-

avgifter. Om du flyttat – viktigt att du anmäler din 

nya adress till annette.j@ownit.nu  

 

Romprovning 
 

 

 

 

 

 

Fredagen den 16 november var vi 20 förväntans-

fulla TSM:are som steg in genom dörren till klubb-

lokalen för att vara med på Romprovning. Redan 

när man kom in anade man att det skulle bli spän-

nande. På borden stod uppdukat 3 glas med en 

mörkbrun vätska som luktade gott i hela lokalen. 

När alla slagit sig ner började vår ordförande Dan 

Svensson – som höll i Romprovningen – först med 

en trevlig genomgång av vad sprit egentligen består 

av, vilka olika sorter som finns, lite historik och en 

mängd annan kul information som jag tror de flesta 

av oss inte kände till.  

Efter ca tre kvart var det äntligen dags att börja 

prova. Vi hade fått ett ”protokoll” framför oss där vi 

skulle betygsätta de olika sorterna och det blev 

mycket smakande fram och tillbaka. Det diskutera-

des också friskt runt borden vad det kunde vara för 

sorter. Stämningen var hög och det blev många 

skratt. Alla 

fick sedan 

redovisa 

vilka poäng 

man givit 

och det vi-

sade sig att 

smaken var 

delad så det 

korades 

inte någon riktig ”vinnare”. När allt var klart enades 

dock gruppen om att det borde bli en fortsättnings-

kurs till våren. 

Eva Svensson 

 

Blomsterbindning  

Sista onsdagen i november var det som vanligt dags 

för blomsterbindning i klubblokalen. Vi var 11  

damer som samlades för att göra den traditionella 

Adventskransen. 

Med stomme av halm och nobilisgran som huvud-

ingrediens, skapades det fantastiska kreationer. Det 

blev inte bara kransar utan även vackra juldeko- 

rationer av varierande slag. 

Detta är verkligen årets höjdpunkt för oss som gillar 

att pyssla och pynta. 

Nu dröjer det ett år till nästa gång men till dess får 

vi njuta av julen och de fina dekorationerna. 

Lena Runermark 

 

TSM Bridge - Julavslutning 2018 
Andra tisdagen i december samlades 40 spel- och 

matsugna bridgespelare för att spela sista omgången 

av "Årets bridgespelare 2018" samt för att avnjuta 

en härlig jullunch. 

 

 
Bild från klubblokalen, närmast Helén Sellberg i par med 

Gunnel Aulin i spel mot Dan Svensson och Kjell Johannesson. 

 

Efter något över 1½ timmes bridgespel gjordes en 

ommöblering i lokalen och en mycket god jullunch 

intogs med medhavd dryck. Emellanåt avbröts jull-

unchen av att alla deltog i framförandet av 

julsånger. 

 

 
Borden dukade för jullunchen. 

mailto:annette.j@ownit.nu
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Framåt tretiden var 

dagens alla brickor 

färdigspelade. Efter 

trettio spelomgångar 

under året kunde 

årets bridgespelare 

2018 koras, som 

blev Sverre Ten-

gvall. 

 

 
 
 

När årets bridgespelare mottagit sitt pris var det 

dags för övriga pristagare att ta del av prisbordet. 
 

Inga Carlsson och Anders Bark som under året vara 

kursledare för nybörjare av bridgen avtackades av 

Lena Runermark. 

 
Lena Runermark omfamnar kursledarna Anders Bark och Inga 

Carlsson. 

 

Nästa år, 2019, börjar bridgespelet tisdag 8 jan och 

pågår varje tisdag fram till slutet av april.  

Alla intresserade är välkomna att besöka oss en  

tisdag. 

Ingemar Mårtensson 

 

Medlemsundersökning 
Som de allra flesta märkt så genomförde vi en ny 

typ av undersökning kring vad medlemmarna 

tycker om medlemskapet i TSM. Vi skickade under-

sökningen i mejl till de allra flesta samt postade ett 

antal slumpmässigt utvalda som saknar mejladress. 

Sammantaget fick vi endast in 98 svar vilket var 

mindre än vi hoppats på, då det nu var en mycket 

snabb och enkel procedur. 

Innan vi går in på resultatet så krävs det en kort för-

klaring till metoden som kallas Net Promoter Score 

förkortat NPS. Metoden används på marknaden på 

massor av olika ställen och en del av er har säkert 

stött på den i andra sammanhang.  

Frågan som ställs lyder: På en skala 1 - 10 hur 

sannolikt är det att du skulle rekommendera 

TSM till en vän eller bekant? 

De som ger 9 och 10 i betyg kallas för Ambassadö-

rer, de som ger betyg 1 - 6 kallas Kritiker och övriga 

Passivt nöjda. 

Själva indexet räknas ut genom att ta %-satsen från 

Ambassadörerna och dra ifrån %-satsen för Kriti-

kerna. Man stryker %-tecknet och får då ett tal.  

Resultatet läses i 3 kategorier: -100 – 0 = Dåligt,  

0 - 50= Bra och 50 – 100 = Extremt bra 

Eftersom vi är en förening där man inte behöver 

vara med om man inte är nöjd med verksamheten så 

kan vi förvänta oss ett ganska högt värde från de 

som är medlemmar. 

Vårt övergripande resultat blev: 61,4% gav bety-

get 9 och 10 medan 8% gav betyget 1 - 6 vilket ger 

NPS = 53 (61 – 8) 

Vi ställde även frågan: Hur nöjd är du med aktivi-

teterna och där blev utfallet betydligt bättre: 

84,7% gav betyget 9 och 10 medan endast 3% gav 

betygen 1 - 6. NPS för aktiviteterna blev alltså  

85 – 3 = 82. Ett jättebra resultat.  

Vi hade också en fråga gällande hur man tycker  

föreningen sköts (skala 1 - 5, ej NPS) och där gav 

96,9% betyget 4 eller 5.  

När man läser resultatet blir man lite förvirrad. En 

överväldigande andel anser att aktiviteterna är bra 

och att föreningen sköts på ett utmärkt sätt, men 

endast drygt 61% vill rekommendera TSM till  

vänner och bekanta och detta måste vi jobba vidare 

med. 

Dan Svensson (ordförande) 
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