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Även 2022 drabbades vi lite av pandemin och under januari och februari blev det inte så 
mycket verksamhet. Vi kunde dock genomföra vårt årsmöte den 4 mars vilket är normalt.  
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Medlemsinformation har skett 
i form av mötesprotokoll, årsmöteshandlingar, TELE-senioren, TSM:s hemsida: 
www.tsmmx.se samt Facebook. 
 
TELE-senioren har utkommit med 2 nummer under året och Eva Svensson har varit 
redaktör. Redaktören har lyft frågan om Telesenioren verkligen behövs då det mesta idag 
finns på hemsidan och mejlas ut. Styrelsen har beslutat att ställa frågan i den ”Nöjd 
medlemsundersökning” som skall gå ut i början av 2023. 
Övrig information har löpande mejlats och postats ut till alla medlemmar. 
 
Årets höjdpunkt var naturligtvis jubileumsfesten den 7 maj där 114 medlemmar ett år 
försenat firade vårt 30-årsjubileum. Det bjöds på god mat och dryck samt dans till levande 
orkester allt till ett kraftigt subventionerat pris. 
 
Utöver våra löpande aktiviteter så har vår satsning på TSM-Extra slagit mycket väl ut med 
massor av trevliga och välbesökta aktiviteter av vitt skilda slag. 
 
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.  
 
 
Utöver våra aktiviteter så är god ekonomi en avgörande förutsättning för vår verksamhet. 
Även om bidragen från Telia nu upphört har dessa inkomster ersatts av en ökad 
medlemsavgift för f.d. anställda 
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Malmö Stad har fortsatt vara givmilda. En pandemipåverkad start, ett lägre deltagande på 
jubileumsfesten, och bland annat en kostnadseffektiv golfsäsong ledde detta till ett resultat 
långt bättre än vår budget.  
 
Vi införde också Swish som enda betalningsmetod utöver vårt bankgiro. Att använda Swish 
har visat sig fungera väldigt bra. Nackdelarna i form av avgifter på ett par tusen samt en dryg 
4 dubbling av antalet verifikationer har gått bra att hantera.   
 
TSM har därför en fortsatt god och stabil ekonomi med ett genomgående bra ekonomiskt 
tänk.  
Budgetarbetet inför 2023 har naturligtvis präglats av den kraftiga inflationen som förväntas 
påverka våra kostnader framöver. Styrelsen har uttalat en målsättning att vi inför 2023 skall 
kunna behålla våra avgifter på ungefär samma nivå som vi hade 2022.  
 
Sammanfattning: 
Ett stort tack för alla insatser som gjorts under 2022 av alla engagerade medlemmar, ideella 
insatser av aktivitetsansvariga, styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. Även ett 
stort tack till vår ”sponsor” Malmö Stads Fritidsförvaltning. 
 
ÅRSMÖTE 
Årsmöte hölls på Good Morning hotell den 4 mars där 66 personer deltog. 
Efter mötet bjöds det på lunch och vi hade vi en trevlig föreläsning av Martin Andersson som 
är journalist på Sydsvenskan och skriver om gamla Malmö.  
 
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.  
 
STÖDFÖRENINGEN 
Alla vinster har betalats ut och dragningarna har också kunnat genomföras som vanligt under 
2022. Speciellt roligt var det att kunna ha slutdragningen på plats i samband med luciafikat 
den 14 december. Stort grattis till årets alla vinnare.  
  
KLUBBLOKALEN 
Lokalen används normalt måndag till onsdag av aktiesparklubbar, engelska, bridge, 
släktforskning, vinkunskap och Öppet Hus. Under 2022 har vi även använt lokalen på 
torsdagar och fredagar där vi bland annat har kört en nybörjarkurs i bridge på 
torsdagseftermiddagarna. 
 
MEDLEMSUTVECKLING 
Glädjande nog blev det nästan inget medlemstapp under 2023. Vi fick 39 nya medlemmar, 
35 slutade och 6 gick bort under året.  
Vi har också börjar att redovisa de som gått bort under året och som vi får kännedom om. 
2022 så kan vi speciellt nämna att vår hedersmedlem Carin Jönsson gick bort liksom Karin 
Frick som jobbat i föreningen i många, många år och alltid varit på plats och sålt lotter på 
onsdagarna. 
 
Andelen f.d. Teliamedlemmar den 31/12 är nu nere under 50% närmare bestämt 48%. En 
minskning från de 51 % vi hade föregående år. 
  
Styrelsen 
  



Aktivitetsområdenas årsberättelser 

 

Aktiesparklubben 
Vi har under 2022 varit tre klubbar. Det finns plats för flera klubbar, om intresse finns. När 
Corona-viruset slog till rasade aktiemarknaden. Under året har kurserna gått upp något, men 
tyvärr mest nedåt. 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. De olika 
klubbarna samlas normalt en gång i månaden och diskuterar strategi, inköp samt försäljning 
av aktier och fonder. Ekonomerna spår en dyster framtid, men det är just då man ska passa 
på att köpa aktier, för de bör ju bara bli bättre.  
 
Aktivitetsansvarig 
Anders Bark 
 

Boule 
Under 2022 har vi spelat boule, höst och vinter på Bouletoftahallen. Vår och sommar har vi 
spelat i Grevens Park i Bunkeflostrand. Vi har varit mellan 15-20 spelare varje gång. 
Seriespel har vi också spelat både höst och vinter i Bouletoftahallen. TSM har ställt upp med 
4 lag. I dagsläget är vi 25 spelare. Vi har även haft en grillfest ute i Grevens Park. 
Julavslutning hade vi i Bouletoftahallen. 
 
Aktivitetsansvarig  
Bengt Johansson 
 

Bowling 
Äntligen har bowlingsäsongen kommit i gång. Vi spelar och tränar i Baltiska Bowling hallen 
på Stadiongatan. Vi är mellan 36 och 40 Medlemmar som tränat mellan 1400 - 1500 varje 
torsdag. 
 
Seriespel Bowling 2021-2022 
Träningstider och seriespel började hösten 2021 och pågick fram till april 2022. 
Vi avslutade hösten med samkväm på Baltiska hallen 2022. 
 
Höstsäsongens månadstävling började i augusti 2021 och slutade våren 2022. Under året 
spelades det 8 månadstävlingar som är en poängtävling. 
  
Segrare av månadstävlingen blev Sven-Åke Löwgren 51 poäng, Leif Åkesson 48 p och  
Göthe Göransson 47 p. 
 
 *KÄGLAN* som är en tävling där högsta slagpoäng på månadstävlingarna summeras. Den 
som har högst poäng över 3 serier efter varje månadstävling blir den som har högst efter 8 
omgångar vinner. 
 
Segrare blev Sven-Åke Löwgren 581 p.  
Leder efter 4 omgångar gör Terje Olsen 587 p. 
 
Klubbmästerskapet som spelas i tre klasser A, B och C. Klassindelningen är gjord utifrån 
resultatet från månadstävlingarna under hösten 2021 samt våren 2022. De 8 bästa i varje 
klass går vidare till slutspel 
 



 
Klubbmästare Sven-Åke Löwgren 571 poäng, 2:a Henry Thysell. 489 p, 3:a Björn Ringström 
483 p 
 
Klass  B  Göran Nilsson 508 p, 2:a Lars Andersson 424 p, 3:a Åke Thunberg 430 p 
 
Klass  C  Gunilla Sörenssen 412 p,  2:a Britt Lindberg.  
 
Ett extra stort GRATTIS till Sven-Åke Löwgren som tog GRAND SLAM 
 
Vi fick gå ner till fyra lag i PM-Bowling då vi saknade spelare som vill spela i PM-bowling.  
Samtliga lag har spelat bra. Lag 4 vann sin serie. Övriga tre lag kom också på pallplats i sina 
serier.  
 
Lag 4-manna och 8-manna spelade i höst och det har gått bra. De ligger för närvarande på 
andra plats i sina respektive serier. Vi får se hur det går i april 2023 då det är slut. 
 
I år avslutade vi med samkväm och prisutdelning i klubblokalen. 
 
Aktivitetsansvarig 
Göthe Göransson 
 

Bridge 
Efter jul- och nyårsuppehållet planerades att starta TSM Bridge 2022, som vanligt första 
tisdagen efter Trettonhelgen, men med hänsyn till FHM:s rekommendationer och att många 
bridgespelare redan aviserat att de ej skulle komma till det planerade spelet ställdes bridgen 
in två gånger. 
 
Eftersom Coronan fortfarande hade grepp över samhället och med de begränsningar som 
TSM infört, vad gäller antal personer (20 st) i lokalen på Falkmansgatan, krävdes föranmälan 
till TSM Bridge när bridgen återstartade. Liksom tidigare förutsattes i enlighet med 
Bridgeförbundets rekommendationer, att alla som spelar är vaccinerade. 
 
Efter några veckor upphävde TSM begränsningen av antalet personer i bridgelokalen och i 
början av februari inleddes den normala bridgeverksamheten, utan krav på föranmälan. 
 
Den planerade våravslutningen med en bridgeresa till Tyskland över dagen kunde ej 
genomföras då inga lämpliga båtförbindelser från Trelleborg fanns. Därför tillfrågades B J 
Bridge (Borgmästargården) om att spela en match mot TSM Bridge, vilket de accepterade.  
 
Bridgematchen spelades som en ”vanlig” partävling. För att bedöma vilket lag som vunnit 
räknades placeringsordning för 10 par från båda lagen, eftersom 12 par deltog från TSM 
Bridge. Vann gjorde B J Bridge med 130 placeringspoäng mot 80 för TSM Bridge. 
 
Efter sommaruppehållet för bridgen återupptogs spelet i början av september. 
 
Som vanligt spelade vi i klubblokalen på Falkmansgatan tills beskedet kom om att 
klubblokalen kommer att vara avstängd, på grund av ”relining” av rör. 
 
För att fortfarande kunna fortsätta spela bridge varje tisdag eftermiddag togs då beslutet att 
vara i Malmö Bridgeklubbs lokal under tiden klubblokalen var stängd. 
Sista gången 2022 var det julavslutning med julmat. Paren lottades. Efter lottning av 
bridgeparen spelades 5 ronder bridge varefter lokalen omställdes för jullunch.  
Efter återupptagit spel vann Arne och Kerstin S. På andra plats kom Bror och Sune och på 
tredje Anders och Ingemar. 



 
Årets bridgespelare TSM 2022 
 
Efter sammanlagt 28 spelomgångar blev Bror Linderoth årets bridgespelare 2022.  
Bertil Claesson kom tvåa och som trea kom Ingemar Mårtensson. 
 
Bror fick också börja med att välja från det fina prisbordet. Därefter fick övriga pristagare 
välja från prisbordet i resultatordning. 
 
Bridgeutbildning 
Under en längre tid har det inom TSM funnits ett intresse av lära sig spela bridge. Därför gick 
det ut en inbjudan under sommaren till samtliga TSM:are om en nybörjarkurs i bridge. Tyvärr 
var intresset inte så stort som vi hoppats på men efter lite avhopp och annat så blev det till 
slut sju deltagare. 
Systemet som vi lär ut är S:t Eriks moderna standard, med litteratur från Nya Bridgeskolan, 
som är en bra bas att stå på när man är ny. För att kunna börja spela på egen hand krävs två 
terminer om 11 gånger vilket är det vi planerat för.  
Att lära sig bridge är ganska kämpigt men å andra sidan får man ut väldigt mycket i form av 
gemenskap och inte minst gymnastik för hjärnan också.  
 
Avslutningsvis riktats ett stort tack till Dan Svensson som var kurslärare och till Lars Hansson 
som hjälpt till med att sätta upp bridgeborden, Helén Sellbeg som skött närvarokontroll och 
spelavgifter, samt Anders Bark som blandat korten. 

 
Aktivitetsansvarig 
Ingemar Mårtensson 
 

Cafeteria 
Cafeterian öppnade efter nyårshelgen den 12;e januari och var som vanligt välbesökt av 
medlemmar som kom ner för en trevlig fikastund. Caféet är öppet hela året mellan kl 08:30 
och 11:30 men i början av oktober tvingades vi att stänga ner under fem veckor på grund av 
rörarbete i fastigheten. Den 14:e december avslutades året då vi tillsammans med ett 60-tal 
medlemmar kunde njuta av kaffe, goda lussebullar och pepparkakor. Priset för fralla med 
kaffe har stått sig, 20 kronor, men vi tar inga kontanter längre utan häften om 5 eller 10 
kuponger säljs och betalningen swishas in. Utöver styrelsen har ett tiotal medlemmar sett till 
att det under onsdagarna serverats nybakade bullar och nylagat kaffe.  
Stort TACK till alla ”kaffekokarna”. 
 
Aktivitetsansvarig 
Eva Ringström 

 
Canasta 
Äntligen har canastan satt fart igen. Förra året ökade vi med två personer, så nu är vi 19 
medlemmar. 2023 blir vi 20 medlemmar då ytterligare en har anmält sitt intresse. Det är så 
kul att allting rullar på som vanligt igen. 
Vi startar den 10/1 kl 12:00 -16:00. Vi spelar alla onsdagar fram till den 31/5. Alla är hjärtligt 
välkomna. 

 
Aktivitetsansvarig 
Rita Andersson 

Engelska 

Underlag saknas 
 
Aktivitetsansvariga Ernst Andersson och Anders Löfgren  



 

Golf 
Säsongen startade på Sjöbo GK med en lagtävling och därefter var det dags för 
traditionsenligt spel på Bedinge GK som första spelomgång av Årets Golfare.  
Vi har träffats varannan vecka från april till september på olika golfbanor runt om i Skåne. 
Nya klubbar för året var Allerum GK och PGA.  
Det har varit ett mycket bra år både resultatmässigt och ekonomiskt.  
 
Medlemmar 
125 medlemmar. 
 
Vårmöte. 
Den 18:e februari hade vi vårmöte och intresset var stort med 75 golfare som kom till mötet.  
På agendan fanns årets spelprogram, startavgifter och mycket annat smått och gott. 
Anteckningar finns på hemsidan. 
 
Tävlingar 
Vi har spelat 15 tävlingar runt om i Skåne. 
Tillsammans har vi spelat 900 golfrundor och vårt deltagarsnitt stannade på superfina 60 
spelare per tävling.  
  
Årets golfare. 
Många bra resultat och stor spänning i våra 12 deltävlingar. 
 

1. Stickan Andersson   
2. Claes Hallenborg 
3. Catharina Björklund 

 
Herberts Cup. 
Tävlingen där vi hedrar minnet av Herbert Andreasson.  
Vinnare Håcan Norell 
 
Bästa nettoresultat under säsongen.  
Carina Björkman 62 netto när vi spelade på Eslöv GK. 
 
Höstmöte. 
Den 30:e november avslutades säsongen och platsen var Vellinge Golfklubb.  
Efter en tillbakablick på golfsäsongen 2022 var det dags för prisutdelning. 
De som lyckats bäst i Årets Golfare fick här sin belöning. 
En blick i kristallkulan för år 2023. 
Undertecknad och Eva fick en flaska rom av ”golfgänget”. 
Anteckningar finns på hemsidan. 
 
Övrigt. 
Du hittar samtliga resultat och kommentarer för säsongen 2022 på TSM:s hemsida 
http://www.tsmmx.se/ 
 
Mål 2023. 
Målet för nästa år blir att försöka hålla prisökningarna nere och se till att bibehålla glädjen 
och gemenskapen.  
Utöver detta ska vi 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 alltid finns vid min sida i vått och torrt. 
 
Sist men inte minst, ett stort TACK till alla glada och trevliga TSM-golfare.  
 
Aktivitetsansvarig 
Stig-Arne "Stickan" Andersson 

 
 

Lotter 
Under året har vi sålt Sverigelotter, Bingolottos adventskalendrar och uppesittarkvällens 
bingolotter. Detta har tillsammans gett en god inkomst till föreningen. Tack alla köpare! 

 
Aktivitetsansvarig 
Monica Andersson 
 

Promenader 
Detta året har vi promenerat så gott som varje måndag. 
En liten skara på 5 -10 personer. 
Härligt med årstidernas skiftningar vecka för vecka. 

 
Aktivitetsansvarig 
Marie-Louise Kroon 
 

Silversmide 
Under våren deltog 11 personer på första kursen och 8 personer på andra kursen. När 
hösten kom deltog 10 personer på tredje kursen och 4 personer på fjärde kursen. 
Alla kurser är i ABF:s kurslokal på Porslinsgatan. 
Eftersom vi är så många så deltog några på onsdagar och de andra på torsdagar. 
Vi har gjort väldigt många smycken, som en del av oss visade upp i klubblokalen 
när vi firade Lucia. 

 
Aktivitetsansvarig 
Barbro Thysell 

 
Släktforskning 
2022 har vi kommit igång igen med våra släktforskarträffar på Falkmansgatan med en 
summa av 25 träffar. Inte så många samtidigt då covid fortfarande gjort sig påmind. Under 
hösten gjordes renovering av stammarna i fastighetsföreningen vilket tyvärr medförde ett fyra 
veckors avbrott av all TSM:s verksamhet på Falkmansgatan. Gemensam avslutning hölls 
den 12 december. 
 
2023 kommer träffarna att återupptas på Falkmansgatan på måndagar mellan 13:00 och 
16:00. Både ”gamla” och nya intresserade släktforskare är då välkomna.  
 
Aktivitetsansvariga 
Björn Ringström 

 



 

 

Styrketräning 

Styrketräningsgruppen håller till på Kockum Fritids lokaler. 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:- från TSM vid köp av årskort, skall man deltaga i måndagsgruppen. 
Vi är ett gäng, som träffas på måndagar mellan ca 08.30 och 10.00. Man kan sedan träna 
fler dagar i veckan om man vill. Några av oss TSM:are tränar individuellt tisdag, onsdag, 
torsdag och fredag på förmiddagarna. Var och en har sitt eget träningsprogram, som man 
kör och är därför inte bunden till strikta tider. Det är ett bra gym med fina maskiner. Vi är 10 
medlemmar i måndagsgruppen. Jag hoppas att det kommer till fler under 2023. Finns det 
någon som är intresserad av styrketräning är ni välkomna att höra av er till mig så ordnar vi 
en visning av lokal och maskiner. Man kan få ett ”prova på kort”, där man kan träna en vecka 
utan kostnad. Som nybörjare får man alltid en genomgång av maskiner och träningsprogram 
av gymmets personal. 

 
Aktivitetsansvarig 
Jan Strömberg 
 

Stödföreningen  
Vid årsskiftet 2022-2023 var vi 135 medlemmar. 
Avgiften för ett lottnummer är 300 kr per år. Medlemmar kan ha flera lottnummer.  
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 var vinstplanen följande: 
 
1 vinst    på 5000 kr 
1 vinst     på 3000 kr  
1 vinst     på 2000 kr 
5 vinster på 1000 kr 
2 vinster på   650 kr 
 
60 % av intäkterna utlottas till lottägarna. Vid förändrat lottantal 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 2022 kom vi inte igång förrän i april pga restriktioner för cv-19. Vi startade upp med en 
medeltida vandring i Malmö med Jeanette Rosengren.  
 
Det blev även en vinprovning i april med temat - Bourgognes Pinot Noir möter Pfalz 
Spätburgunder som Karin och Robert Persson höll i. 
 
I maj hade vi en bussresa till Kullabygden där det blev förmiddagsfika i Albertsgården i 
Farhult. Besök på beredskapsmuseet i Djuramossa. Lunch intogs på Hamnkrogen i 



Höganäs. Bussen gick sedan vidare till Ingelsträde och Sveriges ända cirkusmuseum som 
ägs av familjen Carling. Här intogs även eftermiddagsfika innan det var dags för hemfärd. 
 
I slutet på augusti var det dags för TSM:s tradionella grillfest. I år provade vi restaurangen på 
Rönnebäcks golfklubb. Vi blev 79 medlemmar som njöt av den goda grillbuffén. Vädret hade 
vi också tur med. 
 
I september blev det en guidad busstur med Jaques Schultze ”Skräckens väg”. Hurva, 
Veberöd och Esarp, tre platser med mörka minnen. En liten paus från hemskheterna fick vi 
på Hurva Gästgiveri, där vi serverades en välsmakande lunch, som avslutades med kaffe.  
 
I oktober erbjöd vi våra medlemmar en romprovning för nybörjare. Det var vår ordförande 
Dan Svensson som höll i den. 
 
Ölprovning blev det i november med Torsten Ekne. 6 olika öl fick vi prova, lager, ale, stout, 
IPA, belgiskt suröl och rököl, det blev många diskussion om tycke och smak. 
 
Enligt traditions så avslutade vi med den årliga kransbindningen.16 damer som gjorde 
fantastiska kreationer. 
 
Vill ni läsa mer om dessa händelser så gå in på vår hemsida eller på vårt konto på facebook. 
 
Aktivitetsansvarig 
Christina Gustafsson 
 

Vattengympa 

Det har tyvärr blivit ett tapp 2022. Så klart har pandemin satt sina spår och det är svårt att 

hitta tillbaka. Det är också många som blivit äldre och kanske funnit andra alternativ. 

Jag har pratat med ledningen på Kockums för att få prova på rabatt. Tyvärr är dom inte villiga 

till detta. Däremot kan man lösa en endagsbiljett â 110 kr. 

Vi är några medlemmar som fortfarande hänger kvar och vi hoppas på några nya. Håller 
tummarna på detta. 

 
Aktivitetsansvarig 
Kerstin Blondell 
 

Vinkunskap 
Viniorerna har haft 7 stycken sammankomster under 2022. 
Under hösten så tappade vi en sammankomst på grund av renovering i lokalen. Vi skall vara 
15 medlemmar deltagare av den anledningen att det går jämt ut med vin i glasen. Under 
2022 har två nya deltagare anmält sitt intresse, så vi har blivit 17 medlemmar. Det har dock 
inte varit några problem då det är sällan alla deltagare kommer till våra provningar.  
Viner vi provat är alla de sorter vitt, rött och rosé, vinerna är från olika länder priser och 
jordmån. 
För allas trevnad har vi en sommaravslutning med att testa rosé-viner och lite tilltugg och 
inför julen avslutar vi med lite smörrebröd och till det lämpligt vin. 
Med det vill jag tacka deltagarna för år 2022 och vi kör vidare under 2023. 

 
Aktivitetsansvarig 
Thomas Lindström 
 


