
    Januari 2021 

Välkommen till ännu ett år med TSM! 
 
TSM:s uppgift är att genom utövande av idrott, friluftsliv, hobby- och kulturverksamhet verka för att 
höja medlemmarnas fysiska och psykiska hälsa. Kamratskap och social samhörighet är honnörsord. 
Vi kan konstatera att antalet utövare ökar i vissa aktiviteter men minskar i andra. Därför kommer vi att 
behöva rekrytera fler medlemmar till föreningen, både från f.d. Telia men även icke Telianer. Har du 
någon vän/kompis/respektive som vill bli medlem så är de välkomna, vi har lediga platser i de flesta 
aktivitetsområden. Glöm inte att meddela oss om du har mailadress eller ändrar denna. 
 
Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2021. För dig som tidigare arbetat inom 
Telia/Televerket höjs avgiften till 250 kr enligt beslut på årsmötet.  
Du som inte arbetat inom Telia/Televerket betalar du 300 kr per år. Om du inte använder 
internetbanken, fyll i uppgifterna och klipp ut inbetalningskortet nedan.  

• Sista inbetalningsdatum är 31 januari.  

• Glöm inte att ange rätt belopp (250:- eller 300:-),"Årsavgift" samt namn på betalningen.  

• Samtidigt kan du betala in sektionsavgiften till den eller de aktiviteter som du tänker delta i, 
glöm inte skriva vilken aktivitet det gäller.   

 

Se i bifogad aktivitetsprislista.  
 
Det är viktigt att inbetalningsdatum respekteras eftersom verksamheten baseras på årsavgifterna.   
 
Kontakta någon i styrelsen om du vill veta mer, du kan även gå in på vår hemsida www.tsmmx.se där 
du ser vem som ansvarar för respektive aktivitet. 
 
Årsmötet 2021  
Preliminärt kommer vi att genomföra årsmötet fredagen den 5 mars, kl. 10.00-11:30.  
Lokalen är samma som förra året: Eleda Stadion (MFF’s arena), ingång Pressrum (långsidan mot 
Lorensborg).  
Observera att plats och datum kan komma att ändras utifrån pandemins utveckling.  
 
Boka redan nu in mötet i din almanacka. Föranmälan till årsmötet behövs inte.  
 
Än en gång - välkommen till ett nytt verksamhetsår med TSM!  
 
Styrelsen för TSM 
 
 

 

http://www.tsmmx.se/

