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TSM-STÖDFÖRENING 

Det är dags att förnya ditt/dina medlems-/lottnummer för 2023 genom att sätta in 300 kr 
per lottnummer på BG 741-7678. Dina lottnummer MÅSTE anges vid inbetalning. 

Inbetalning ska vara TSM:s konto tillhanda senast 2023-01-31 för att lottnumret skall vara 
med i första dragningen planerad till årsmötet den 3 mars. 

STÖDFÖRENINGEN startade 2005-09-01 och löper ett år i taget och följande regler gäller: 

• Endast lotter inom angiven tid kan vinna 

• 60 % av inbetalda avgifter ska utlottas som vinster till medlemmarna.   

• Minst 100 medlems-/lottnummer bildar TSM-STÖDFÖRENING, om antalet understiger 
100 – avvecklas STÖDFÖRENINGEN. 

• Medlemskap i STÖDFÖRENINGEN är öppet för alla. 

• Varje medlem i stödföreningen kan teckna en eller flera medlems-/lottnummer a´ 300 kr 
per år. 

• Alla medlems-/lottnummer deltar i samtliga dragningar under kalenderåret. 
Endast en vinst per medlems-/lottnummer och dragningstillfälle utbetalas. 
Dragningar sker vid följande 4 tillfällen: 

o Årsmötet (10 vinster a´ 400:-) 

o 2:a onsdagen i juni (10 vinster a´ 200:-) 

o 2:a onsdagen i september (10 vinster a´ 200:-) 

o Lucia, årsdragning med högvinster 

• Vinnarna meddelas personligen, muntligt eller skriftligt. Utbetalning av vinster sker 
genom att vinnarna meddelar kassören ett kontonummer där pengarna skall sättas in.  

• Årsdragningen görs i närvaro av minst två verksamhetsansvariga för STÖDFÖRENINGEN 
samt TSM:s kassör. 

 

• Vinnande nummer publiceras på TSM:s hemsida samt på anslagstavlan i klubblokalen.  
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Vinstlista vid årsdragningen 

Vinstlistan enligt nedan bygger på 150 medlems-/lottnummer á 300 kr,  

om antalet avviker från 150, förändras vinstbeloppet i motsvarande grad och 

justeras då genom ändrat antal 500 kronors vinster. 

Årsdragningen sker i samband med luciafirandet och då utlottas: 

-  5 000 kr,   1 st vinst 

-  3 000 kr,   1 st vinst 

-  2 000 kr,   1 st vinst 

-  1 000 kr,   5 st vinster 

-     500 kr,  8 st vinster 

Vinst ej avhämtad två (2) månader efter aktuell dragning tillfaller lotteriet. 

 

Tack för det gångna året. Vi hälsar dig varmt välkommen till ett nytt år i 

TSM-STÖDFÖRENING ! 

 

Hjälp oss gärna att stötta vår förening genom att sälja fler lotter! Ni känner 
säkert någon som är intresserad av en lott i ett lotteri som har några av 
Sveriges bästa vinstchanser. Kontakta Monica för mer information kring 

lediga nummer m.m.  

 

Malmö i januari 2023 

 

Monica      Dan  

Monica Andersson, Aktivitetsansvarig  Dan Svensson, Ordförande i TSM:s styrelse 

0705-544646   0705-843939    
   


