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Kallelse till årsmöte onsdagen den 22 mars 2017, 
Karstorp Hotell & Konferens i Skövde.

Välkomna till vårt årsmöte för Televeteranerna, inom f d Borås 
Teleområde.
Vi hoppas på en trevlig dag för alla med mycket god mat, 
underhållning och sedvanliga årsmötesförhandlingar.

På förmiddagen kommer Jan-Erik Ullström som föreläsare till årsmötet. Han berättar om sitt författarskap och 
läser på dialekt ur sina böcker. Han belönades i november 2016 med stipendiet Guldnyckeln. Ett pris som 
instiftats av och delas ut av komikern och Skövde-sonen Robert Gustafsson. Se vidare om Jan-Erik på sid 11.

På eftermiddagen underhåller Lars-Eric Frendberg, sångare och vistolkare. Ett program med sånger av bl a 
Björn Afzelius, Jerry Williams, Roy Orbison, Pat Boone och naturligtvis Elvis blandat med vitsar/historier.

Priset är endast 100:- för medlemmar och 250:- för icke medlemmar. Priset inkluderar bussresa från Älvsborg.

Buss avgår:
kl 07.00 från Kinna   (Kinna järnvägsstation) 
kl 07.30 från Borås   (Anna Lindhs plats) 
kl 08.00 från Ulricehamn  (Marknadsplatsen)
kl 08.45 från Falköping  (Järnvägsstationen)
Stopp kommer att ske vid Verktygsboden och vid Dalsjöforsmotet.

För övriga orter gäller ersättning med egen bil som utgår med 18.50/mil för föraren. 
OBS! Samåkning skall ske där så är möjligt.

Anmälan sker till respektive kontaktombud senast 13 mars.

Kontaktombudet rapporterar till Birgitta Bladh, birgitta.bdh@telia.com eller 
tfn 0500-43 01 23 senast 15 mars.

OBS! Anmälan är bindande! Viktigt! Meddela om du har önskemål om ”speciell kost” p g a allergi.
Till er som har Interrnetbank betala gärna årsmötesavgiften 100:- resp 250:- på Plusgiro 270 810-5 några 
dagar före.

Program:
*   09.30 Samling med kaffe, te och fralla 
*   10.00 Årsmötesförhandlingar
*   10.30  Jan-Erik Ullström
*   12.00  Lunch 
*   13.30  Lars-Eric Frendberg underhåller 
*   14.45 Kjell minns, avslutning och dragning lotteri   
 

Verksamhetsberättelsen och Resultat- och balansräkningen finns på sid 14. Det kommer att finnas tillgång till 
dessa dokument på årsmötet.

         Välkomna till en trevlig dag!
                 Styrelsen
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Månadsträffar
Borås
Teaterbesök
“Ingen är perfekt” på Borås Stadsteater. En brittisk feelgood-komedi av Simon William.
“En ovanligt rolig och slagfärdig engelsk komedi som innehåller alla ingredienser som kan skapa en 
skrattsuccé.
Tid: Torsdagen den 9 mars.
Anmälan senast tisdagen 25 februari till Gunn-Britt Scherdin.

“Raseri” på Borås Stadsteater. Rasande aktuell, satirisk och skärskådande blick på våld, terror och fascism i 
vår tid av nobelpristagaren Elfride Jelibek.
Tid: Torsdagen den 16 mars.
Anmälan senast tisdagen 2 mars till Gunn-Britt Scherdin.
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
Kostnad 130 kr. Samling vid teaterentrén kl 18.30.       Välkomna!

Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad. Plats: Oasen i Ulricehamn.
Kommande träffar tisdagen 28 februari, 28 mars och 25 april.                  Välkomna!

Skövde
Kommande träffar måndagen den 6 mars och 3 april på Käpplunda gärde kl 10.00.  
             Välkomna!

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. 7 mars, 4 april och 2 maj. Ej juni o juli. 
Plats: Det Goda Hos Lisa. 
Tid: 10:00. Ingen anmälan behövs. 
Frågor: Lennart Skoog, 070-611 39 06.        Välkomna!

Resa till Varberg
Den 16 maj gör vi en resa med buss till Varberg. I Varberg får vi en fika på Kulknappen innan det blir en 
guidad visning av Varbergs fästning. Efter visningen åker vi ut till 5:e vik på Getterön och restaurangen 
Parasollen för lunch. Efter lunchen blir det en guidad rundtur i Varberg. Peter Börjesson kommer att berätta 
om gamla, nuvarande och kommande Varberg.
Avresa från Resecentrum 08.30. Kostnad 350 kr. 
Anmälan senast 8 maj till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
Ange vid anmälan om ni vill ha kött eller fisk till lunchen.        
             Välkomna!

Kinna, Svenjunga och Ulricehamn är välkomna till teaterbesöken i Borås

Vara-Herrljunga
Vi träffas onsdagen den 15 februari, 15 mars och 19 april, 
kl 10.00 på Park Bio i Vara.                  Välkomna!

Ulricehamn

Studiebesök och bakning i Borgstena
Den 5 april kl 14.00 blir det studiebesök i Borgstena kyrka och bakning i Hembygdsgården. Stig Erstedt 
kommer att guida oss. 
Kostnad 40 kr.
Anmälan senast torsdagen 29 mars till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
             Välkomna!



Aktivitetsberättelser
Televeteranerna i Borås har i december/
januari besökt Borås Stadsteater för att se 
föreställningen “Cabaret”.   

Teaterbesök

Studiebesök på Sobacken
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Den 3 november anordnades ett studiebesök på Borås Kommuns avfallsanläggning Sobacken. Vi var 28 
televeteraner som välkomnades av Miljösamordnaren Karina McConell. Först fick vi en presentation av 
avfallshantreringen i Borås Stad och pågående byggnation av nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. 
Ett stort projekt i miljardklassen. Efter fika med bl a Ullas hembakade kakor gick vi en rundvandring inom 
anäggningen där vi bl a fick se sop-och avfallshanteringen och biogasanläggningen.
Borås Kommun har nu 28 nya sopsorteringsambassadörer och det är nu säkerställt i vilken påse (svart) som 
kaffesump ska sorteras!
            Cai          

Träffar planeras till våren. Tid och plats meddelas senare.   

Falköping-Tidaholm Mariestad-Töreboda

Karina
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Den 1 december hade ett 80-tal glada veteraner samlats på Haléns 
personalmatsal, som drivs av en väldigt trevlig och duktig kock som 
kallar sig för ”Kockesset”. Han bedriver även catering, vilket vi fick ett gott 
exempel på då vi hade vårt Höstmöte. 

Det har blivit lite av en tradition att intaga vårt julbord hos ”Kockesset”. 
Denna gång hade vi ett lite utökat bord med bl a fårfiol, revben m m.

Svenljungagänget är en annan tradition som alltid dyker upp vid julbordet.

Ordförande hälsade välkommen, efter att alla hade sörplat i sig glöggen. 
Kjell bytte sedan snabbt skepnad och uppenbarade sig strax därefter som 
bartender. Sen blev det att hugg in på själva bordet - kallt och varmt om 
vartannat.

Som vanligt hade Gunn-Britt och Ulla fixat omfattande lotterivinster, som 
fann sina lyckliga vinnare. Kjell tackade sedan Cai, Ulla och Gunn-Britt för 
en lyckad tillställning. Även kökspersonalen fick varma applåder.

Avslutningsvis önskade ordföranden alla en GOD JUL och ett GOTT SLUT.

              Kjell           

Lyckat Julbord i Borås

1.
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Bildtext:
1. Herrskapet Engström beredda med ”julgodis”. 2. Gull-Britt, Inga o Stefan. 3. Först i matkön,. 4. Inga-Lill, Lena o Maria. 5. Ingemar, Veronica, 
Ulla o Björn. 6. Janne, Lennart, Gunn-Britt, Lennart, Kjell o Åke. 7. Sten, Anders, Lena, Kent o Birgitta. 8. Inger, Gunnar, Anders, Christer ”Fax”. 9. 
Förstaprisvinnarna Jonas o Yngve. 10 . ”Arrangörskommittén, Kjell, Cai, Ulla o Gunn-Britt

9. 10.

Jullunch Mariestad-Töreboda
Vår traditionella Jullunch hade vi även i år på Prästgården i Töreboda den 7 december. Vi var 38 televeteraner 
som träffades och alla hade som vanligt med sig sitt glada humör och det verkar som alla tycker att det 
är roligt att träffas, vilket glädjer oss som ordnar dessa träffar. Roligt var också att vi kunde hälsa två nya 
medlemmar välkomna till vår förening och det var Lasse Nilsson och Benny Glansk, Lasse jobbar fortfarande 
men vi har ändå lyckats värva honom. Vi informerade om vårt kommande årsmöte och försökte därmed att 
få med oss fler från vårt område. Vi diskuterade även var vi skulle ha vårträffen och vi bestämde att den ska 
vara i Jonsboda som ligger utmed kanalen, någon tyckte att vi skulle ha fisketävling hur nu detta ska gå till när 
vattnet just nu är tömt i kanalen, men det finns säkert någon Törebodabo som kan lösa detta.

                  Marie-Louise , Göran och Agneta.

5.4.

3.
2.

1.
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Bildtext:
1. Uno, Benny, Lasse, Margareta, Gerd 
2. Inga-Lill, Anita, Ulla
3. Ingmarie, Ingalill
4. Rein, Roland, Erik, Benny
5. Henry, Laila, Karl-Erik, Anna-Lisa
6. Solveig, Göran, Anita, Ingvar, Carin
7. Hans, Ingalill, Olle, Jan-Bertil, Irene
8. Aina, Stig, Birgitta, Bengt

7.

6.

8.

Skara-Lidköping, årsavslutning
Skara-Lidköping har haft den sedvanliga julbowlingen. 
Denna gången i Skara. Vi var 26 telianer som träffades för 
en trevlig eftermiddag i bowlinghallen där många minnen 
från våra år på Televerket pratades och skojades om. Även 
vädret och sjukdomar diskuterades livligt. Flera kom för 
att bara träffas och äta julbord, medan flera också spelade 
bowling med skiftande resultat.
Efteråt skedde prisutdelning. Vann gjorde Stig Rhen.

                                                             Jan-Åke

1:a Stig Rhen i mitten, 2:a Lars -Åke Larsson till 
höger, 3:a Bengt Svensson till vänster

Rolf Johansson, Rune Gustavsson, Alf Bäck, 
Björn Karlsson, Bo Södergren, Kent Ahlström, Jan 
Junehagen

Roland Waldedal focuserar, Lars-Åke Larsson i bakgrunden, 
Bengt Petersson koncentrerar sig på banan bakom
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Julfirande i Skövde

Jullunch i Falköping
Traditionsenligt samlades ett 30-tal teliaveteraner ifrån Skaraborgsmetropolerna Falköping och Tidaholm för 
att avnjuta jullunch fredagen den 9 december. Mössebergs kurort hade dukat upp och ordnat plats åt oss i 
ett eget rum  Vid borden vart det mycket “tjöt” och gamla minnen som dryftades ifrån den goda Televerks- 
tiden. Församlingen konstaterade också att tiden har gått fort. Frågor och kommentarer om allt ifrån Lyx- 
telegramblanketter, Telefonmodeller samt Ackordslistans för och nackdelar hördes i luften mellan tuggorna. 
Stämningen var på topp under dessa två lunchtimmar.
Helt klart är att vi får fixa en ny träff till våren. Tanken är att det blir samling vid Telefonstationen på 
Bryngelsgatan för ev guided visning sedan tipspromenad upp till Pingstkyrkan där vi fikar och Bertil Sterner 
visar ett litet bildprogram ifrån resor till södra halvklotet. Lite överraskningar kan det ju också bli.

            Jan Aronsson

Nisse Lundh laddar med julmat

Uno Persson och Berndt Milton i koncentrerad väntan på sin tur

Den 5 december var det julfirande på Vägkrogen i Skultorp.
Vi blev serverade en hemlagad jultallrik som alla var nöjda med.                                          Björn
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Håkan Ludvigsson, Bengt Johansson, Olle Gustavsson (delvis skymd) Lennart Andreasson, Birgitta Torelund, 
Rustan Andersson, Claes Gustavsson och Sten-Åke Carlsson



Januariträff i Viskafors
15 av 25 anmälda televeteraner i Borås trotsade klass 2-varningen och tog sig till Storsjögården i Viskafors 
den 11 januari. Väl där kunde vi njuta av Ullas goda soppa med tillbehör.
Efter soppan genomförde vi en tipspromenad (inomhus!). Ulla ordnade också ett litet lotteri.
Som avslutning blev det kaffe med våfflor.                      Cai

Bildtext:
1. Birgitta, Per-Ove o Sven-Bertil
2. Mariana o Lena
3. Christer o Ann-Marie
4. Ing-Marie, Jan-Olof, Maj-Britt,    
    AnnChristin o Lena
5. Tipsvinnarna: 1:a AnnChristin,  
    2:a Ulla o 3:a Lena4.

3.2.1.

5.
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Klubbträff på Yxhammarsgården
Den 1 februari träffades Boråsarna (45 st) på Lenbergs Begravningsbyrå. 
Av Pär Johansson fick vi goda råd gällande arv, testamente, sambolagen och familjerätt.
Vi pratade också lite om kommande aktiviteter såsom årsmötet, teatrar och en resa som vi planerar att göra 
i vår. 
Kaffe med fralla smakade gott innan Ragna Wei, konstnärlig ledare på Borås Stadsteater berättade om 
vårens uppsättningar. Per och Ragna fick varsin blomsterbukett för intressant information.         Cai    

Den traditionella Julbuffén besöktes denna gång 
av nitton televeteraner. Som vanligt blev det en 
trevlig samvaro där vi delade glada och kanske 
även tråkiga saker som hade hänt i vår närhet. 
God mat och efterföljande kaffe tillsammans 
med  lotteri gjorde naturligtvis  stämningen god 
och lättsam. Tack Lennart och Sven för att de här 
träffarna hålls igång.                
       Sven Frostberger

Julbuffé i Vara
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Värvningskampanjen fort-
sätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2017.
Det går utmärkt att även värva sin respektive partner.

Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra 
olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot 
vinster som kan användas i dessa lotterier.  
Kan lämnas till respektive kontaktombud.

Planerad utgivning av Telningen 2017
Telningen planeras givas ut veckorna 14, 24, 36 och 
43, 2017. Material från kontaktombuden till Telningen 
senast torsdagen veckan före. 

Medlemsavgiften för 2017
Medlemsavgiften, 100 kr, skall vara betald senast 28 februari. Plusgiro 27 08 10-5. 
För de som får Telningen per post bifogas inbetalningskort med denna tidning.
Övriga har fått ett mail om medlemsavgiften.
Alla som betalat senast detta datum bidrar till att 50 kr går till den lokala ”klubben” att användas speciellt för 
de olika orternas aktiviteter.

Medlemmar som lämnat oss
Henry Aronsson, Falköping
Jörgen Klasson, Borås
Ann-Louise Wikén, Borås
 
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com 
eller tfn 033-10 67 77, 070-651 76 99.

RagnaPär

Jan-Erik Ullström född och uppvuxen i Locketorp utanför Skövde. Han skriver om hur det var när han växte 
upp i byn och på dialekt.
“Bygden ska hyllas. Och vi behöver inte cykla längre bort än till Solbacken i Byatorp socken. För där bor 
Bröderna Frid. Födda på 40-talet och inte helt bekväma med dagens samhälle jobbar de på i livets stilla gång. 
Mycket är så som det alltid varit. Men förändringens vindar går inte att stå emot hur länge som helst. 
När ”dä förbannade EU-helvetet” fattar ett ödesdigert beslut, tvingar det bröderna in i förändringens tidevarv. 
Solbackens lilla torpstuga får en hyresgäst. En som sätter hjärtan och längtan i brand. Inte bara brödernas, 
utan även den förhatlige kusinens. Han som är socknens präst. 
Vardagsrutinerna byts plötsligt ut mot intriger, lyckorus och drömmar om odödlig kärlek. Sommaren blir till ett 
lustfyllt äventyr och alla dras med i dansen. 
Följ med! Kliv in i en kärleksfull hyllning till landsbygden. Skratta, gråt och fröjdas i fridens namn.”

Jan-Erik Ullström



Kjell minns.....
.......det minnesvärda året 1991.
•   20 teleområden blir 8 regioner. Borås slås ihop med Uddevalla och Göteborg och bildar Region Väst. Telia kommer      
    att minska med 4 200 personer enl Gd Tony Hagström
•   Den sista AGF-stationen konverteras till AXE, Ulricehamn.
•   40 telefonister deltar i Cancerfondgalan på nr 020-91 00 20 i Borås under ledning av Lena Sandgren. 4 500 bidrag     
    registreras till ett värde av 1 milj kr.
•   Stort friskvårdsprojet startas i Lidköping under ledning av Berit Bergström (numera Engström) och skyddsombudet    
    Lasse Andersson. Resultatet blev färre sjukskrivningar och bättre sammanhållning.
•   Birgitta Bladh blir projektledare telebutikerna i den nya Region Väst.
•   ”Ring först – gräv sedan”. Borås blir först med rationalisering av kabelutsättning med kartservice och fax med NMT i  
    kabelutsättarbilarna. 30% av kabelanvisningar klaras utan utryckning av kabelanvisare.
•   Personaltidningen VästVision ersätts av VÄSTSIDAN och Elisabeth Ohlén utses till informationschef.
•   Teledirektör Eskil Eilind avgår. Han avtackas av Hans-Eric Ekelund med öppet hus på Dialogen. Många hade    
    kommit för att hylla Eskil, som fick mängder av blommor och presenter bl en cykel. Stor avtackning sker också   
    på Danmarksbåten Stena Jutlandica. Många medarbetare följde med på färden för att avtacka våran chef. En   
    bildkavalkad över Eskils 15 år som chef för Borås teleområde visas av Kjell Engström.
•   Stor avskedsfest hölls i Annelundsvillan i Borås. Ett 90-tal blivande pensionärer uppvaktades av vår siste teledirektör   
    Hans-Eric Ekelund. Han höll tacktal och delade sedan ut blommor, ”glastelefon”, tackskrivelse och seniorkort till var  
    och en.
•   Som avslutning på året inbjöd Hans-Eric till stor jubileums- och avskedsfest på en helchartrad Danmarksbåt. Borås   
    teleområde firade 25-årsjubileum, det bildades 1966. Resan började med att vår siste chef höll ett humoristiskt  
    välkomsttal. Han fick sedan alla att resa sig och hurra för Borås teleområde. Därefter bjöd han alla till fest, som bl a  
    bestod av mat, dryck och dans.
•   Sista medaljutdelningen förrättas av den siste teledirektören Hans-Eric Ekelund. Bland medaljörerna fanns bl a Lars  
    Ekberg, Jan-Erik Andreasson, Bengt Peil, Gun Claesson, Bo Larsson, Uno Nyberg, Carl-Johan Svarén, bröderna    
    Bjurèn, Daniel Andersson, Ingmar Sjöström, Lennart Borèn, Kjell Engström.

Detta hände bl a utanför vårt Teleområde 
•   I ökenkriget befrias Kuwait och allierades styrkor under ledning av USA.  Iraks huvudstad Bagdad anfalles
•   Warszavapakten upplöses
•   Partiet Ny demokrati bildas med Ian Wachtmeister och Bert Karlsson som ledare
•   Vid VM på skidor vinner Gunde Svahn 30 km och Torgny Mogren 50 km
•   Roxette ligger etta på skivlistor i USA med ”Joyride”
•   Carola Häggkvist vinner schlager-EM med ”Fångad av en stormvind”
•   Sovjet erkänner att en DC 3:a skjutits ner utanför Lettlands kust 1952
•   Sovjetunionen upplöses och Ryska rådsrepubliken bildas
•   Boris Jeltsin blir Rysslands förste folkvalde president och ersätter Michael Gorbatjov
•   Görgen Persson blir världsmästare i bordtennis genom att besegra J-O Waldner i finalen
•   Riksdagen beslutar att Öresundsbron ska byggas
•   Jugoslavien faller sönder under inbördeskrig
•   Pernilla Wiberg vinner sitt första VM i storslalom och belönas med Svenska Dagbladets bragdmedalj
•   Staten tar över folkbokföringen från kyrkan
•   Nelson Mandela väljs till ordförande i ANC
•   De Baltiska staterna frigörs från Ryssland och erkänns av Sverige
•   Regeringen Carlsson avgår efter förlust i valet. Carl Bildt bildar ny regering
•   Sveriges riksdag får sin första kvinnliga talman genom Ingegerd Troedsson
•   Boutros Boutros-Ghali blir FN:s generalsekreterare
•   Sverige blir världsmästare i ishockey

Bland avlidna svenskar märks bl a:
Lasse Hall, Ove Lind, Alice Lyttkens, Birger Malmsten, Folke Ohlhagen, Bo Setterlind, Dag Stålsjöö, Barbro Svinhuvud, 
Gunnar Gren, Dagmar Lange, Artur Lundkvist.

Bland avlidna utlänningar märks bl a:
Frank Capra, Miles Davis, Rajiv Gandhi, Stan Getz, Graham Greene, Michael Landon, Kung Olav V, Tennessee Ernie 
Ford, Yves Montand.
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Bilder från året 1991

Hans-Eric avtackar 
Eskil

Avskedsfesten i Annelundsvillan

”Medaljisterna”

Glada båtresenärer

Eskil avtackas av Rosa-Lill
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TELEVETERANERNA INOM FD BORÅS TELEOMRÅDE

BALANSRÄKNING 2016 2015

Kassa 708,00 1 177,00
Plusgiro 33 542,00 34 618,50
Bank 20 039,05 20 039,05
Förutbet. Int, uppl. Kostn. -14 258,00 -18 104,00
Förutbetalda Kostnader 0,00 1 700,00
Eget Kapital -39 430,55 -34 275,05
Summa 600,50 5 155,50

RESULTATRÄKNING

Intäkter
Bidrag -54 015,00 -56 350,00
Medlemsavgifter -48 900,00 -49 500,00
Lotterier -8 149,00 -10 864,00
Årsmöte -10 400,00 -12 600,00
Höstmöte -9 720,00 -12 450,00
Summa intäkter -131 184,00 -141 764,00

Kostnader
Årsmöte 44 315,00 47 422,00
Höstmöte 20 413,00 21 892,00
Styrelsemöte 10 263,00 13 417,00
Administration 13 888,50 11 552,50
Lotterivinster 7 926,00 8 514,00
Omkostn.ers. 8 300,00 8 300,00
Lokala aktiviteter 22 450,00 20 500,00
Deltagande i TF:s årsmöte 1 582,00 2 067,00
Värvningskampanj 340,00 1 330,00
Blommor 346,00 1 080,00
Fika Boule 360,00 305,00
Begravningar 400,00 0,00
Namnbrickor 0,00 229,00
Summa kostnader 130 583,50 136 608,50

Vinst -600,50 -5 155,50

Borås, 2017-01-25

Ulla Åkerfeldt
Kassör

FÖRENINGEN TELEVETERANERNA I F D BORÅS TELEOMRÅDE LÄMNAR 
FÖRLJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Kjell Engström   ordförande                                                                                
BirgittaBladh                  vice ordförande 
UllaÅkerfeldt                  kassör 
Marie-Louise Ström        sekreterare 
Agnetha Mellgren           vice sekreterare
Gunn-Britt Scherdin        medlemsansvarig                                                                   
Cai  Mellstedt                webbansvarig, ansvarig utgivare av Telningen 
 
Revisorer: Stefan Apelgren och Björn Karlsson                                                       
Revisorssuppleanter: Kurt Joelsson och Gull-Britt Ekblad                                      
Valberedning: Hans-Åke Lundquist, sammankallande, Uno Nyberg och Nisse 
Lundh. 

EKONOMI                                                                                                                            
Föreningen har liksom tidigare år erhållit bidrag från Teleseniorernas 
Förbund. Bidragens storlek och föreningens ekonomiska ställning framgår av 
bokslutsrapporten.

MEDLEMMAR                                                                                                                      
Antalet medlemmar var 504 varav 445 bidragsberättigade. Under året har aktiv 
medlemsrekrytering bidragit till att hålla ett högt medlemsantal.

STYRELSEMÖTEN                                                                                                                 
Under året har fem styrelsemöten hållits, en gång med kontaktombuden och 
en gång med valberedningens ordförande. Under mötena har TELNINGEN 
redigerats.

ÅRSMÖTE                                                                                                                                  
Föreningens årsmöte hölls i Skövde 2016-03-17. 105 medlemmar 
deltog. 

HÖSTMÖTE    
Norrbystugan i Borås var platsen för höstmötet. Ett 80-tal medlemmar deltog.
 
AKTIVITETER  
Ett stort antal aktiviteter har förekommit. På ett flertal platser arrangeras träffar regelbundet. Studiebesök, teaterbesök, 
tipspromenader, boule, bowling, kortspel, promenader med grillning, underhållning är exempel på aktiviteter som förekommit. På 
många platser har även förekommit våravslutningar, julbord och lussefirande.

TELNINGEN  
Vårt medlemsblad har utkommit med fem nummer. Vi tackar alla medlemmar som bidragit med text och foton. Cai Mellstedt gör ett 
utmärkt jobb som redaktör och ansvarig utgivare.
 
SLUTORD
Vi konstaterar att vi lyckas hålla medlemsantalet på en hög nivå. Vi är 504 medlemmar, varav 445 bidragsberättigade. Vi har 10 
lokala klubbar och vi är den näst största föreningen i landet. Ekonomin är stabil och vi är tacksamma för att Telia fortsätter att stödja 
veteranverksamheten. 
Styrelsen vill till slut tacka alla medlemmar för ett aktivt och framgångsrikt år.

Borås 2017-02-06


