
Information från styrelsen! 

Vi är säkert alla uppdaterade kring pandemin som lägger locket på det mesta i vårt samhälle, 

framförallt för oss som nått mogen ålder.  

Även TSM står i vänteläge och hoppas kunna börja öppna upp men tyvärr vet ingen när. Vi har några 

enstaka aktiviteter som rullar trots allt. Dels är det promenader om än i liten grupp dels 

aktiespeklubbar som kör via telefon. Status kring en del av våra aktivitetsområden kan du läsa om på 

vår hemsida. 

I början på juni är det dags för dragning i stödlotteriet och denna kommer vi att filma och lägga ut på 

hemsidan. Naturligtvis tar vi kontakt med vinnarna och publicerar namnen på hemsidan. På så vis är 

det i alla fall något som händer.   

Vad gäller stödföreningen så finns det en hel del lotter kvar att köpa. Ta gärna kontakt med folk ni 

känner och tipsa om ett lotteri med stora vinstchanser. Man behöver inte vara medlem i TSM för att 

vara med. Köper man nu är men med på tre dragningar varav en är juldragningen. På hemsidan finns 

listan på vilka nummer som är lediga och även kontaktuppgifter till Monica. 

Styrelsen fortsätter med våra månadsvisa möten men numera sker de via telefon. Även här är 

dagordningen ovanligt klen. Men några saker kan vi i alla fall rapportera. 

• Efter att vi nu tagit bort de som inte betalt medlemsavgiften för 2020 (9 st) så nu är vi 357 

medlemmar. 

• Vi har fått det sista bidraget från Telia nu och det blir kanske en lite skvätt nästa år också.  

I samband med att Teleseniorernas Förbund läggs ner så kommer kvarvarande pengar i 

kassan att delas ut i proportion till medlemsantalet. 

• Vi har planerat att hyra flotten för TSM i augusti i samband med att den firar 25 år. Vi har 

beslutat att avvakta med detta beslut till vårt kommande styrelsemöte den 3/6 

• Detsamma gäller årets grillfest, även här avvaktar vi med att ta slutligt beslut. Just nu finns 

inte mycket som tyder på att flotten och grillfesten kommer att kunna genomföras men vi 

fortsätter att hoppas.  

• Vi har gjort en del undersökningar kring om vi skall börja använda Swish i föreningen men 

beslutat att just nu kommer vi inte att öppna ett TSM Swish. Dels är det dyrt för små 

transaktioner dels blir det väldigt mycket transaktioner som skall bokföras. Onsdagsfikan 

kostar 20:- och där kommer vi inte att ta emot mynt utan enbart sedlar framöver. 

Sverigelotterna kostar 25:- och det är därmed svårt att inte ta emot mynt när man betalar 

dessa men vi får se hur mycket trassel det bli med denna växelkassa. 

När det gäller aktivitetsavgifterna för 2020 så kommer vi att fortsätta vänta och se. I vart fall fram till 

augusti när vi återupptar våra styrelsemöten efter sommaruppehållet. 

Styrelsen har enligt ovan möte den 3 juni och sedan uppehåll till augusti. Skulle dagens situation 

förändras signifikant så har vi en beredskap att samlas för att ta eventuella nödvändiga beslut. 

Var rädda om er tills vi kan ses igen! Det skall bli så trevligt att kunna träffas, vi ser fram emot den 

dagen. 

Hälsningar 

Styrelsen 

 


