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2021 startade tyvärr i samma anda som 2020 slutade. Fortsatt Pandemi med restriktioner 
satte stopp för stora delar av vår verksamhet under första halvåret. 
Vi kunde dock genomföra vårt, till den 4 juni framskjutna, årsmöte tack vare att vi fick 
möjlighet att hålla till i Eleda Stadions Restaurang 1910 där vi kunde sitta med stora avstånd 
och högt till taket. Stort tack till Annette Johannesson som ordnade detta till oss. 
Precis som 2020 var det främst inomhusaktiviteterna som drabbades. På försommaren 
minskade smittan och allt fler vaccinerades. Detta gjorde att vi kunde dra igång alla 
aktiviteter igen vilken var en stor lättnad för oss alla, vi behövde komma ut och umgås. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. 
Medlemsinformation har skett i form av mötesprotokoll, årsmöteshandlingar, TELE-senioren, 
TSM:s hemsida, www.tsmmx.se samt Facebook. 
 
Styrelsen tvingades ställa in vårens planerade informationsmöte med de aktivitets-ansvariga 
men i december blev det äntligen av.  
 
TELE-senioren har utkommit med 1 nummer (en julspecial) under året och Eva Svensson 
har varit redaktör. Övrig information har löpnade mejlats och postats ut till alla medlemmar 
 
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 sammankomster som vi träffas och har trevligt tillsammans. 
Vi har en hög aktivitetsnivå med många medlemmar som deltar i flera olika aktiviteter.  
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Utöver våra aktiviteter så är god ekonomi en avgörande förutsättning för vår verksamhet. 
Teleseniorernas Förbund där vi varit medlemmar har under 2021 försatts i konkurs men 
innan dess utbetalades kapitalet som fanns kvar och vår del blev ca 15 000 kr. 
Malmö Stad har fortsatt vara givmilda och vi fick till och med ett extra och oväntat bidrag 
under december. Ihop med färre aktiviteter så ledde detta till ett resultat långt över vårt 
budgeterade mål.  
 
TSM har därför en fortsatt god och stabil ekonomi med ett genomgående bra ekonomiskt 
tänk. Vi är tacksamma för de bidrag vi fått från Telia Sverige och Malmö Stads 
Fritidsförvaltning.  
Sedan tidigare har det beslutats att avsätta 100 000kr till en jubileumsfest under 2021 som 
en del i att vi skall minska vår kassa. Under 2021 har planeringen av jubileumsfesten dragit 
igång men tyvärr tvingades vi skjuta fram festen till 2022. 
Styrelsen har också tagit beslut och informerat om att införa förenings-Swish under 2022. 
 
Sammanfattning: 
Ett stort tack för alla insatser som gjorts under 2021 av alla engagerade medlemmar, ideella 
insatser av aktivitetsansvariga, styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. Även ett 
stort tack till våra ”sponsorer”; avgående sponsor Telia Sverige samt inte minst Malmö Stads 
Fritidsförvaltning som varit mycket generösa under pandemin. 
 
ÅRSMÖTE 
Årsmöte hölls i restaurang 1910 på Eleda Stadion den 4 juni, 44 personer deltog. 
Efter mötet bjöds det på en Wrap med dricka och vi hade vi en trevlig föreläsning av MFF’s 
VD Niclas Carlnén kring styrning och ledning av MFF. 
 
ÖPPET HUS 
Varje onsdag kl 08.30-11.30 har vi normalt öppet hus i vår klubblokal på Falkmansgatan 1. 
Antalet besökare ligger under normala år runt 35 personer. Under de första månaderna var 
det mestadels stängt men efter sommaren så var verksamheten igång som vanligt igen. 
 
STÖDFÖRENINGEN 
Alla vinster har betalats ut och dragningarna har också kunnat genomföras på ett bra sätt. 
Speciellt roligt var det att kunna ha slutdragningen på plats i samband med luciafikat. Stort 
grattis till årets alla vinnare.  
  
KLUBBLOKALEN 
Vår klubblokal på har även under 2021 utnyttjats betydligt mindre än vanligt. Lokalen 
används normalt av aktiesparklubbar, engelska, bridge, släktforskning, vinkunskap och 
Öppet Hus men det mesta har varit mer eller mindre inställt under fösta halvåret. Övriga 
aktiviteter bedrevs där det varit möjligt i lokaler och utomhus där banor och andra 
förutsättningarna finns. 
 
MEDLEMSUTVECKLING 
Glädjande nog blev det inget större medlemstapp under 2021. Vi fick 42 nya medlemmar, 40 
slutade och 4 gick bort under året. Sammantaget minskade vi med endast 2 medlemmar.  
 
Andelen f.d. Teliamedlemmar är nu nere på knappt 51%. En minskning från de 56 % vi hade 
föregående år. 
  
Styrelsen 
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Aktivitetsområdenas årsberättelser 
 

Aktiesparklubben 
Vi har under 2021 varit tre klubbar. Det finns plats för flera klubbar, om intresse finns. När 
Corona-viruset slog till rasade aktiemarknaden. Under resten av året återhämtade sig 
marknaden och året slutade starkt positivt. Så är det med aktier. Det går upp och ibland går 
det ner. Det är som att åka berg- och dalbana. Ser man det på lång sikt har det alltid gått 
upp. När det gäller aktier är det lätt att vara efterklok och kolla i backspegeln, det är betydligt 
svårare att sia om framtiden, men det är samtidigt det som är tjusningen med att spara i 
aktier. Våra klubbar samlas normalt en gång i månaden och diskuterar strategi, inköp samt 
försäljning av aktier och fonder. Under 2021 har vi på grund av Corona-restriktioner inte 
träffats fysiskt. Vi har istället haft mejlkontakt och skött våra affärer via internet. Vi hoppas nu 
på att det innevarande år kommer att bli ännu bättre. Nu när vaccinationerna kommit igång 
kanske vi åter kan träffas fysiskt igen. Till dess håll ut. 
 
Aktivitetsansvarig 
Anders Bark 
 

Boule 
Under året har det tillkommit en del nya spelare och vi har spelat på olika ställen.  

Pandemins restriktioner har gjort att vi fått söka platser där vi kunnat spela och hålla avstånd och 

dylikt.  
Bouletoftahallen har erbjudit både inom- och utomhusspel.  

På Lindeborgs IP och även Grevens Park i Bunkeflostrand har vi spelat utomhus. 

 
Aktivitetsansvarig  
Bengt Johansson 
 

Bowling 
Vi spelar och tränar på Baltiska Bowlinghallen på Stadiongatan. Vi är mellan 20 - 40 stycken 
som tränat mellan 14.00-16.00 varje torsdag. 
Även i år blev det annorlunda pga. Corona. Vi kunde inte starta upp förrän i slutet på augusti.  
Då kunde vi även komma igång med tävlingar. 
 
Under höstsäsongen har vi spelat 4 månadstävlingar och tävlingarna avslutas i april 2022. 
 

*Käglan* som är en tävling där högsta slagpoäng på månadstävlingen används. Den som har högst 

poäng över 3 serier efter varje månadstävling och som har högst efter 8 omgångar vinner. Efter 4 
omgångar leder Sven-Åke Löwgren med 581 poäng. 

 

Vi har 5 anmälda lag i PM-Bowling, 1 lag i 4-manna och 1 lag i 8-manna, har spelat under hösten. Det 

har inte gått så bra för 8-manna laget, men vi kommer igen, serierna är inte slut. 
 

Vi har fått nya träningstider på torsdagar som nu blir mellan kl. 14.00-15.00 från och med januari 

2022. 
Vi avslutade hösten med samkväm på Baltiska Hallen och hoppas på ett bättre 2022. 

 
Aktivitetsansvarig 
Göthe Göransson 
 

Bridge 
Året började inte bra, då pandemin medförde att ingen bridgeverksamhet kunde genomföras 
under våren. 



Efter en förbättring av Coronaläget under sommaren kunde den bridgeresa som 
ursprungligen inplanerats till våren 2020 genomföras i slutet av augusti, med något färre 
deltagarantal än normalt. 
Normal bridgeverksamhet i klubblokalen startade, som brukligt för höstsäsongen, första 
tisdagen i september. Före pandemin brukade vi vara ca 30 personer komma till spel, men 
det blev något mindre vid uppstarten. 
Så småningom hade vi närmat oss normal nivå på antal spelare och i början av november 
kom 28 personer till spel.  
För att utse årets bridgespelare, samlar vi poäng varje gång vi spelar men för 2021 kunde vi 
bara utse höstens bridgespelare. 
 
Höstens Bridgespelare TSM 
Efter sammanlagt 15 spelomgångar blev Bertil Claesson HÖSTENS BRIDGESPELARE 
2021. Dan Svensson kom tvåa, slagen med en poäng, som trea kom Ann-Margreth Olsson. 
 
Sista gången i år var det julavslutning med julmat. Efter välkomstglögg lottades paren. 
Tävlingen omfattade 10 ronder med 2 brickor per rond. Vann gjorde Lena och Lilian. På 
andra plats kom Arne och Ingemar och på tredje Eva R och Dan.  
Vid julavslutningen fick Bertil, som Höstens Bridgespelare, börja med att välja från det fina 
prisbordet. Därefter fick övriga pristagare välja från prisbordet i resultatordning. 

 
Aina Andreasson avtackades och fick diplom och pris för det arbete som hon lagt ner för 
TSM Bridge under många år. 
 
Tack också till Lars H som hjälpt till med att sätta upp bridgeborden, Helén som skött 
närvarokontroll och spelavgifter, samt Anders som blandat korten. 

 
Aktivitetsansvarig 
Ingemar Mårtensson 
 

Cafeteria 
I likhet med föreningens flesta aktiviteter har även cafeterian haft ett annorlunda år. Efter att 
ha vari stängd under årets sex första månader öppnade cafeterian igen under juli och de 
trogna besökarna kom tillbaka för en fikastund. Priset har varit oförändrat, 20 kr för kaffe och 
fralla. Caféet stängdes för året den15:e december när föreningen traditionsenligt bjöd på 
lussebullar och pepparkakor. 
Utöver styrelsen har ett tiotal medlemmar sett till att vi under onsdagarna serverats nybakade 
bullar och nylagat kaffe. Stort TACK till alla ”kaffekokarna”. 
 
Aktivitetsansvarig 
Eva Ringström 

 
Canasta 
Under vårsäsongen blev det inget canastaspel beroende på rådande pandemi. Vi kunde 
startade först i september. När vi började med canasta för 3 år sedan var i 3 stycken. Idag är 
vi 20 stycken och det är jättetrevligt att vi har blivit så många. 

 
Aktivitetsansvarig 
Rita Andersson 

 
Engelska 
Underlag saknas 
Aktivitetsansvariga 
Ernst Andersson och Anders Löfgren  



 

Golf 
Det känns härligt att titta tillbaka på säsongen 2021, för det en blev succé på många sätt trots Corona 

restriktioner.  

Golfspelet har varit en attraktiv aktivitet och ett andningshål för oss golfare. 
Detta visar sig med all tydlighet, medlemsantalet ökade till 123 spelare och deltagarsnitt på 63 spelare 

per tävling är en ökning med ca 10 spelare och det högsta deltagarsnittet vi haft sedan starten för 13 år 

sedan. 
 

Första delen av säsongen hade vi ”löpande start” i syfte att undvika folksamling och köbildning på 

klubbarna. Detta påverkade så klart den sociala samvaron men i bekostnad av våra sociala kontakter. 
I juli kunde vi gå tillbaka till vårt vinnande koncept med morgonfika greenfee och dagens lunch. 

 

Medlemmar 

123 medlemmar. 
 

Vårmöte. 

Vi fick ställa in vårmötet pga. av gällande Corona-restriktioner. 
 

Träffar 

Totalt har vi spelat 14 deltävlingar som genererat ca 900 golfrundor.  
  

Årets golfare. 

Det var många bra resultat och stor spänning i våra 12 deltävlingar. 

 
1. Stickan Andersson 61 poäng 

2. Kjell Johannesson  38  

3. Catarina Björklund   36 

 

 

Herberts Cup. 

Tävlingen där vi hedrar minnet av Herbert Andreasson.  
 

1. Catharina Björklund 

2. Bitte Larsson  
3. Carl-Gustaf Björklund  

 

Bästa nettoresultat under säsongen.  
Kerstin Nilsson gick runt på 57 netto när hon spelade på Vellinge GK. 

 

Regiontävling (DM). 

Tävlingen på Glasrikets Golfklubb ställdes in och det är tveksam om blir fler DM 
 

Höstmöte. 

Hölls på PGA National i Bara.  
De tio bäst placerade i Årets Golfare fick där sin belöning. 

 

Övriga resultat. 

Samtliga resultat och kommentarer för säsongen 2021 finns på TSM:s hemsida http://www.tsmmx.se/ 

 

Mål 2022. 

Målet för nästa år är att försöka bibehålla glädjen och gemenskapen men också att försöka utveckla 
och förnya aktivitetsprogrammet så att medlemmarna känner sig nöjda och stolta över att vara TSM-

golfare.  

 

http://www.tsmmx.se/


Ett stort TACK till 

Lena Runermark för hennes insatser med hemsidan. 
Ewa Andersson som funnits vid min sida i vått och torrt. 

 

Aktivitetsansvarig 
Stig-Arne "Stickan" Andersson 

 
 

Lotter 
Under året har vi sålt Sverigelotter, Bingolottos adventskalendrar och uppesittarkvällens 
bingolotter samt haft några medlemmar som prenumererat på Bingolotter och detta har 
tillsammans gett en god inkomst till föreningen. Tack alla köpare! 
 
Aktivitetsansvarig 
Karin Frick 
 

Promenader 
Varje måndag har vi traskat.  

Aktiviteten ökade betydligt på sommaren då restriktionerna släpptes 

Våra gamla medlemmar som åker bil från Malmö till Torup kom tillbaka, det var jättetrevligt. 
Cafeterian öppnade igen så vi behövde inte ta med egen fika längre. 

Vi har också hälsat några nya medlemmar välkomna 

 
Aktivitetsansvarig 
Marie-Louise Kroon 
 

Silversmide 
Under vårterminen låg silversmidet nere för att ABF ställde in på grund av Covid 19. 
Under höstterminen startade kurs 1 med färre deltagare och kurs 2 avslutades med fulla 
grupper.  
Vi är 11 deltagare som tidigare inkl en ny medlem. 
Till lucia ställde vi ut våra smycken som vanligt och avslutade Silversmidet dagen efter med 

smörrebröd i klubblokalen. 

 
Aktivitetsansvarig 
Barbro Thysell 

 
Släktforskning 
Eftersom Corona pandemin stängde ner verksamheten under hösten 2020 och restriktionerna fortsatt 

har det inte släktforskats i lokalen på Falkmansgatan. 

 
En del av deltagarna har forskat hemma och vi har haft lite sporadiska kontakter via telefon. 

Vår prenumeration på tidskriften Släkt Historia har fortsatt och från den har varje nummers 

innehållsförteckning distribuerats via E-post så att de som önskat kunna ta del av eventuella 
intressanta artiklar. 

 

Fram mot hösten lättade restriktionerna och vi kunde starta att träffas igen den 30 augusti. Allt som allt 

blev det 16 träffar där antalet deltagare varierade från gång till gång. Glädjande nog kunde nästan alla 
vara närvarande vid avslutningen den 13 december. 

 
Aktivitetsansvariga 
Björn Ringström 

 
  



Styrketräning 
Styrketräningsgruppen håller till i Kockums Fritidslokaler. Vi har möjlighet till träning varje 
vardag från klockan 06.00 till 15.00. Det är fritt att träna när man vill, men för att få 
träningsbidraget på 600:-(2021) vid köp av årskort, skall man deltaga i någon av grupperna. 
Vi är ett gäng, som träffas måndag - onsdag eller måndag - torsdag några även fredag, 
mellan ca 08.30 och 10.00. Måndagen är en gemensam dag. 
Var och en kör sitt eget träningsprogram och man är därför inte bunden till exakta tider. Det 
är ett bra gym och fina maskiner.  
Det var inte någon större aktivitet före juli p g a det rådande läget. Förhoppningsvis skall 
detta väl ta slut under 2022 och styrketräningen skall kunna komma igång utan några 
restriktioner som finns pga smittspridningen. 
Håll ut och börja träna så fort det går. 

 
Aktivitetsansvarig 
Jan Strömberg 
 

Stödföreningen  
Vid årsskiftet 2021–2022 var vi 126 medlemmar.  

Avgiften för ett lottnummer är 300 kr per år. Medlemmar kan ha flera lotter.  

Dragning med 10 vinster a' 400 kr sker vid Årsmötet.  
10 vinster a' 200 kr dras 2:a onsdagen i Juni och 2:a onsdagen i September.  

Årsdragningen sker i december, och då är vinstplanen följande:  

 
1 vinst    på 5000 kr 

1 vinst    på 3000 kr 

1 vinst    på 2000 kr 

4 vinster på 1000 kr 
1 vinst     på  500 kr 

 

60 % av intäkterna lottas ut som vinster. Vid förändrat medlemsantal justeras vinstlistan upp eller ner. 
 

TSM representeras av Dan Svensson. 

TSM:s kassör, Leif Åkesson, ser till att kassans inkomster och utgifter stämmer.  

 
Nya medlemmar - kontakta mig, Monica, 070-5544646. 

 
Aktivitetsansvarig 
Monica Andersson 
 

TSM Extra 
Våren 2021 blev precis som 2020 att vi fick ställa in våra planerade aktiviteter. När 
restriktionerna släpptes i september så blev det en rivstart för att få till aktiviteter under 
hösten. Vi genomförde två uppskattade guidade vandringar med Jeanette Rosengren. En på 
Sankt Pauli Mellersta kyrkogård och den andra runt Möllevångstorget. I november 
genomfördes vår traditionsenliga blomsterbindning av julkransar. Vi avslutade med en 
vinprovning i december där temat var viner som kan passa till julmaten. 
 
Aktivitetsansvarig 
Christina Gustafsson 
 

  



Vattengympa 
Tyvärr spökade pandemin även 2021.Kockums var stängt ända till september. 

Då öppnades simhallen igen men med ett tapp på fyra medlemmar. Troligtvis pga Coronan. I mitten av 

december stängdes bassängen igen på obestämd tid. Med hopp om att detta virus snart försvinner och 

att vi kan återgå till det normala så välkomnar jag alla till denna fina form av motion som är bra för 
både kropp och själ. Efter ett sådant pass med bra musik och rörelser som man inte kan utöva på land 

känner man sig nöjd och glad när man åker hem. 

 
Aktivitetsansvarig 
Kerstin Blondell 
 

Vinkunskap 
Under pandemin låg vi lågt men det lättade under våren så vi började lite smått med att inför 

sommaren testa lite roséviner och till det tog vi ett par smörrebröd för att fira sammankomsten efter en 
lång tid. 

I september träffades vi och testade vitt vin ”Chablis” ett utsökt vin. 

Vi fortsatte i oktober höstens intåg - så varför inte ett rött vin som passar bra till höstens köttgrytor 
I oktober tog vi prov på bubbel. En äkta champagne och 3 olika brut och cava, för att förbereda 

nyårsfesten och vad som passar bäst. 

 
Aktivitetsansvarig 
Thomas Lindström 
 


