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Kallelse till årsmöte den 20 mars 2019, 
Karstorps Gård, 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 Gillis Hellberg att prata om ”Humor i allmänhet och västgötsk sådan i synnerhet”.
På eftermiddagen underhåller The Sweet Ladies med 50- o 60-talsmusik. 

Priset är 150:- för medlemmar och 490:- för icke medlemmar. Priset inkluderar bussresa från Älvsborg.

Buss avgår:
kl 06.30 från Svenljunga (Svenljunga bussterminalen)
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 (se lista sista sidan) senast 10 mars.
Kontaktombuden rapporterar till Bengt Persson, bengt.glaskulla@gmail.com eller tfn 070-608 48 98 senast 12 
mars.
OBS! Anmälan är bindande! Viktigt! Meddela om du har önskemål om ”speciell kost” p g a allergi.
Till er som har Internetbank betala gärna årsmötesavgiften 150:- resp 490:- på bankgiro 846-5098 eller Swish 
123 212 71 99 några dagar före.

Program:
*   09.30 Samling med kaffe, te och fralla 
*   10.00 Årsmötesförhandlingar
*   11.00  Gillis Hellberg
*   12.30  Lunch 
*   13.30  The Sweet Ladies underhåller  
*   14.30 Dragning lotteri och avslutning

Verksamhetsberättelsen och Resultat- och balansräkningen finns på sid 17. 
Välkomna till en trevlig dag!        Styrelsen

Månadsträffar
Borås
Borås Kongresshus
Den 19 februari kl 14.00 får vi en guidad visning av Borås nya Kongresshus. 
Efter visningen blir det en gemensam fika. 
Pris 60 kr (visning + eftermiddagsfika). Ordinarie pris 95 kr.  
Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se eller 
telefon 033-26 10 00 alt. 070-639 69 29, senast 28 januari.     Välkomna!
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“Gård av träd”. 2 mars kl. 18:00 - 19.00, Lilla scenen. 

På hemmet står tiden stilla. Det är tre år sen Lennart gick bort. Hon saknar kryssningarna och hon saknar 
hettan i huden. Hon saknar att någon tittar på hennes rödmålade läppar. Ibland är hon tillbaka, då kan hon 
nästan känna smaken av ananas och Gin. Varje torsdag, prick kl. 14:30, bänkar hon sig i TV-rummet. Love 
Boat på högsta volym. Det är den bästa stunden på hela veckan.

Biljettpris 80 kr. Ordinarie pris 160 kr. 10 biljetter bokade. Anmälan till Gunn-Britt Scherdin,  
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alt. 070-651 76 99 senast 2 februari. Anmälan är 
bindande.    

Kinna, Svenjunga och Ulricehamn är välkomna till teaterbesöken i Borås

Teaterbesök på Borås Stadsteater

“Innan träden faller”. 14 mars kl. 19.00 - 22.00, Stora scenen. 

Birgitta Egerbladhs tillvägagångssätt är, precis som hennes konstnärliga uttryck, helt unikt. Utan titel eller 
färdigt manus, växer hennes föreställningar fram under en skapande process, i nära samarbete med 
ensemblen och dramaturgen Marie Persson Hedenius. Så exakt vad denna föreställning kommer handla om 
vet vi inte ännu. Säkert är dock att det blir urpremiär för en helt ny dansteaterföreställning i Birgittas originella 
och hyllade manér.

Biljettpris 120 kr. Ordinarie pris 250 kr. 30 biljetter bokade. Anmälan till Gunn-Britt Scherdin,  
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alt. 070-651 76 99 senast 15 februari. Anmälan är 
bindande.

“Missförståndet”.  25 april 19:00 - 20:00, Lilla scenen

Ett missförstånd får ödesdigra konsekvenser för en mor, en dotter och en sedan länge saknad son.
Dolda premisser och falska illusioner leder dem in i en ond spiral av destruktiva handlingar. En skoningslös 
jakt på lycka, driven av självömkan och girighet. Hur absurd kan tillvaron bli om personer utan gräns för hur 
långt de är beredda att gå i jakten på lycka, missförstår sin omvärld? Efter 20 års frånvaro återvänder Jan 
hem för att hjälpa sin mor efter faderns bortgång. Det hjärtliga mottagandet med öppna armar han föreställt 
sig på vägen dit blir dock inte till verklighet. Modern och systern känner inte igen honom. Jan ser det som 
en ypperlig chans att, i egenskap av främling, observera sin familj på håll för att ta reda på vad han skulle 
kunna göra för att verkligen göra dem lyckliga. Han tar in som gäst på värdshuset modern och systern 
driver. Vad han inte vet är att modern och systern har en egen plan för att nå sin lycka, på bekostnad av 
värdshusgästernas liv. Och i deras ögon är Jan en helt vanlig gäst.

Biljettpris 110 kr. Ordinarie pris 210 kr. 20 biljetter bokade. Anmälan till Gunn-Britt Scherdin,  
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alt. 070-651 76 99 senast15 mars. Anmälan är 
bindande.    
            Välkomna!

Guidad visning av Balenciaga - MASTER OF COUTURE. 5 april kl. 14.00. 

En internationell utställning från Victoria and Albert Museum i London som lyfter fram ”haute couturens 
mästare”  Bristóbal Balenciaga.
Den spanskfödde modeskaparen Cristóbal Balenciaga designade exklusiva måttsydda kläder av högsta 
kvalitet för världens modeelit mellan 1930 - 1960 talet. Utställningen Balenciaga: Shaping Fashion på 
Victoria and Albert Museum fokuserar på storhetstiden under 1950 - 1960 talet då Balenciaga ledde 
modeutvecklingen och introducerade nyheter som säck-klänningen, baby doll-snittet, ballongkjolen, tunikan 
m.m. Utställningen berättar om arbetet i ateljén, plaggens konstruktion och om de fashionabla kunderna som 
klädde sig i hans design. Förutom ett stort antal originalplagg ur både V&A:s samlingar och internationella 
inlån, visas även coutureplagg av senare designer som fortsatt i Balenciagas anda, som Yves Saint Laurent, 
Hubert de Givenchy, Oscar de la Renta, Calvin Klein, Yohij Yamamoto, Hussein Chalayan, Rei Kawakubo, Iris 
Van Herpen med flera.

Textilmuseét. 
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Biljettpris 150 kr. Ordinarie pris 180 kr.  Max 15 personer. 
Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se 
eller telefon 033-26 10 00, 070-639 69 29, 
senast 7 februari, Anmälan är bindande.   
 
            Välkomna!   
       Välkomna!

Stadsvandring
Vi gör en Stadsvandring i Borås med Boråshistoria. Guide: Jan-Åke Brorsson. 
Tid: 23 maj kl. 14.00.  
Max 30 personer, Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se  eller telefon 033-26 10 00 
alt. 070-639 69 29, senast 9 maj.        Välkomna!

Heldagsutflykt till Lerin-museét i Karlstad 16 maj.

Lars Lerin är nordens främsta akvarellkonstnär men jobbar även inom andra 
tekniker. 

Vi startar med buss i Borås 07.30.
På vägen till Karlstad stannar vi i Vara, Skara och Mariestad för påstigning.
Resan till Karlstad beräknas till ca 4 timmar. Under resan gör vi ett kort uppehåll för
kaffepaus ca 30 minuter. Eftersom tiden är knapp får var och en ta med kaffe och macka eller bulle.

I Karlstad lunchar vi på Alsters Herrgård. 
Vi får en guidad visning av Lerin-museét. Efter detta blir det egentid. Vi är på museét ca 2 till 2,5 timmar.

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad. Plats: Oasen i Ulricehamn.
Kommande träffar tisdagen 29 januari, 26 februari, 26 mars, 30 april och 28 maj.                 
               
            Välkomna!

Skövde
Kommande träffar måndagen den 4 februari, 4 mars och 1 april och 6 maj på Soldathemmet kl 10.00.  
            Välkomna!

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. 5 februari, 5 mars, 2 april och 7 maj. Ej juni o juli. 
Plats: Ring Lennart Skoog, 070-611 39 06. Tid: 10:00. 
            Välkomna!

Vi träffas onsdagen den 20 februari, 20 mars, 17 april och 15 maj kl 10.00 på Park Bio i Vara.       
                
            Välkomna!

Vara-Herrljunga

Lerinmuseét i Karlstad
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Planerad utgivning av Telningen 2019
Telningen planeras givas ut veckorna 6, 16, 34, 44, 2019. 
Till nästa nummer av Telningen vill vi ha material senast 24 mars. 
Skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

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.

Medlemsavgiften för 2019
Medlemsavgiften, 150 kr, skall vara betald senast 28 februari. Swish 123 212 71 99 eller bankgiro 846-5098. 
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 75 kr går till den lokala ”klubben” att användas speciellt för 
de olika orternas aktiviteter.

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2019.
Det går utmärkt att även värva sin respektive partner.

Nya medlemmar
Leif Berglin, Borås
Kent Brolin, Vara

Medlemmar som lämnat oss
Ulla Ring, Borås
Göran Nilsson, Borås
Erik Jonsson, Vara
 
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00
eller 070-639 69 29.

På hemresan stannar vi i Kristinehamn och fikar. Tillbaka i Borås någon gång mellan 20.00 och 21.00.

Kostnad 350:- per person. Icke medlem 700:-
Anmälan, bindande, till Bengt Persson, bengt.glaskulla@gmail.com eller tfn 070-608 48 98 senast 25 mars. 
Max antal 50 personer. Först till kvarn.
            Välkomna!



Aktivitetsberättelser
Studiebesök Boråstapeter
En vacker dag i mitten av november var vi ett 20-tal telianer som besökte WA Wallvision Sweden AB i Viared. 
Det är Boråstapeter som utökat med 3 andra bolag och antagit det gemensamma namnet.
Vi blev guidade runt i fabriken av Dennis Olausson och Anders Strömsjö, båda med ett stort kunnande om hur 
det går till att skapa tapeter.
Wallvision är marknadsledande i Norden inom tapeter och har som affärsidé att designa, tillverka och sälja 
högkvalitativa tapeter under starka varumärken. Kunder finns nästan över hela världen. Kina kommer starkt.
Som en del i arbetet har Wallvision satsat på en integrationslösning som minskar det manuella arbetet. Idag är 
man ca 120 anställda, hälften i produktionen och hälften i administrationen.
Företaget producerar 20-25 tusen rullar per dygn. Det finns ca 3 000 artiklar. Störst är nonwoven tapeterna 
men det trycks även vanliga papperstapeter. Grunden är pappersmassa från gran och tall. Tryckningen sker 
med djuptrycksvalsar eller limtrycksvalsar. När man trycker djuptryck behövs 5 valsar med olika färger. Den 
färdiga produkten får ett reliefmönster. Med limtrycksvalsar bli det en mer ”platt” tapet. Något som kommer 
starkt är tapeter tryckta med digital teknik.
Man kan skicka in ett foto och få en tapet med digital teknik specialgjord efter detta. Den tapeten blir 46 cm 
bred mot den vanliga tapeten som har standardmåttet 53 cm. Enligt vår guide blir det inte så mycket dyrare att 
beställa sin tapet med denna teknik.
Förr körde man mycket större partier av varje tapet. Nu är en batch 150-300 rullar. Merparten av tapeterna 
löper under 3 år. Alla företagets tapeter har den högsta brandklass som finns för tapeter.    
             Ulla  
      

6

Som tack för besöket övelämnades en 
blomma till Anders och Dennis 
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3.

2.

5.

Den 6:e december samlades ett 75-tal glada televeteraner hos ”Kockesset”, vår matleverantör och 
cateringkock sedan en tid tillbaka - han har försett oss med god mat även på våra senaste Höstmöten. Även 
denna gång motsvarade han våra förväntningar. Det blev dock ett missförstånd med glöggen som vi fick vara 
utan. 
Efter några välkomstord av Marie var det dags för kallskänken att visa framfötterna. Förutom julmust kunde 
man för en ringa penning erhålla såväl öl som snaps. Ölen var, precis som bartendern, från Småland.  
Alla lät sig väl smaka och strax var det dags för de varma rätterna och därefter den traditionsrika ”Ris a la 
Maltan”.
Till slut var det dags för den stora lotteridragningen. Det, som vanligt välfyllda prisbordet som Ulla ordnat, 
skingrades snabbt av glada vinnare. 
            Cai

Julbord i Borås

1.

4.

6.
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1.

4.

2.

1. Tommy och Kennet. 2. Inga-Lill, Yngve, Inga-Lill, Lennart, Ing-Britt, Eva. 3. Kenneth, Roland, Maggan, Jan, Lena , Enar, Jörgen 4. Kjell serverar 
Lennart. 5. Matkön. 6. Kjell, Gunnar, Lennart, Crister ”Fax”, Anders.. 7. Ruth med systerdottern Ulla. 8. Roland, Åke, Jan-Olof, Bengt, Lars, Kenneth, 
Jan, Lennart, Roland, Louise. 9. Hans-Åke, Lennart, Bengt-Åke, Bengt, Lennart, Kjell. 10. Anita, Bengt, Gull-Britt, Inga Sten. 11. Margot, Ninni, Lena, 
Inga-Lill, Eva-Karin, Maria, Lena, Annelie 12. Lennart, Crister, Anders, Marie. 13. Kjell, Kjell-Erik, Tommy, Anders. 14. Carina, Ulla, Monica, Veronica, 
Jonas. 15. Marie och Ulla med lottdragningen. 

Mariestad-Töreboda
Julträff med  Televeteranerna i Mariestad och Töreboda
Vi var 30 televeteraner som träffades den 4 december i  Församlingshemmet Töreboda. Där fick vi njuta av 
både kall och varm jultallrik. Som vanligt verkade alla trivas och stämningen var trevlig. Lotteribordet som vi 
ordnat var populärt och alla lotter såldes nästan omgående. Eftersom Marie-Louise, Agneta och Göran har 
ordnat alla våra träffar under många år, så ville de överlämna en stafettpinne till några andra, för det måste 
ju inte alltid vara samma personer som ordnar dessa träffar. Vi föreslog att Leif Swahn och Tomas Malmsten 
skulle ordna en vårträff och båda godtog detta under applåder från alla. De får sedan föreslå vilka som ska 
ordna en träff under hösten.
Ett stort tack till Karin Hellgren som tipsade om Församlingshemmet och catering i Töreboda, både hon och 
Leif Swahn som hjälpte oss med bestyren i köket.

        Marie-Louise , Göran och Agneta.

5.

3.

6.

7.
9.8.
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11.10.

15.14.

13.

12.

16. 17.

18.

19.

1. Hans, Inga-Lill, Ingvar
2. Hans, Stig
3. Olle, Hans, Stig
4. Roland, Ann-Britt
5. Henry, Billy
6. Karin, Hans
7. Inga-Lill, Ingvar
8. Invar, Inga-Lill
9. Agneta, Inger, Aina
10. Sivan, Ulla m fl
11. Roland, Hans, Billy m fl
12. Göran
13. Karin
14. Irene, Anm-Britt, Sivan, Leif
15. Aina, Inger
16. Laila, Olle
17. Hans, Henry
18. Inga-Lill, Agneta
19. Prisbordet
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1. Martin, Lars, Göran m fl
2. Mats , Bengt, Claes m fl
3. Nisse o Perhenrik
4. Carina, Sigbritt m fl 4.

3.

2.

1.

Denna gråmulna fredag i december samlades 30 st televeteraner för att äta julbord och dela gamla och nya 
minnen. Förhandsbokat redan i Oktober för 30 personer på Wrågården strax utanför Falköping. 
Nestor i gänget Nils Lundh höll ett kort välkomsttal innan alla tog för sig av det stora julbordets utbud.
- Oj redan ett år sedan vi träffades senast, tiden går fort som pensionär, berättade Nisse. Välkomna till årets 
julträff och under tiden ni äter o pratar ta gärna fram ideer för nya träffar nästa år, fortsatte han.
Ett fantastiskt julbord var allas uppfattning. Wrågårdens specialite är egenproducerad Bison samt inriktning 
på vilt. Alla julens delikatesser fanns på det dingnande julbordet, alltifrån sillinläggningar till ugnsvarm 
ostkaka och sötsaker.
Många gamla glada minnen ventilerades runt bordet som blandades med härliga skratt. 
Flera ideer om nya möten nästa år kom in till Nisse. Vi i den löst sammansatta programgruppen återkommer 
efter nyåret.
Alla önskades God Jul och ett riktigt Gott nytt år när vi skildes åt.
              Jan Aronsson

Julbord med televeteraner på Wrågården 7 december
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Traditionell Jullunch i Vara
Den 5 december samlades vi till en trevlig samvaro och avnjöt ett antal rätter. Det är alltid lika trevligt att 
träffa gamla kollegor och vänner från tiden då det begav sig. Det är ju alltid någon som friskar upp minnet 
från händelser där vi på något sätt kanske varit inblandade i mer eller mindre grad. 
Lennart visade sedan lite diabilder från driftvärnsutbildning i Transtrand. Vackra vinterbilder med mycket 
snö. Sune hade ordnat en musikquiz som vi löste tillsammans i god teamanda.
Vi avslutade det hela med kaffe och lotteri där några blev lyckliga vinnare av  glögg m m.   
             Sven F 

Den 10 december serverades julbord på 
Mattias Golfrestaurang.
    Håkan

Julfirande i Skövde

1. Lennart Jonsson, Martin Gustavsson, Olle Granath, Lennart Johansson, Kent Brolin, Sune Ljunggren, Yngve Carlsson, Per-Olof Holmström
2. Åke Johansson, Sven Johansson, Helge Andersson, Arne Samuelsson
3. Roland Evertsson, Lars Snygg, Lars-Erik Wedén, Arne Samuelsson
4. Arne Samuelsson, Helge Andersson, Sven Johansson, Åke Johansson

3. 4.

2.1.

3.2.1.
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Skara-Lidköpings televeteraner bowling med julmat

1. Ingemar Bjurén, Håkan Ludvigsson. 2. Ingemar Bjurén. 3. Olle Gustavsson, Sten-Åke Carlsson. 4. Lennart Andreasson
5. Ingemar Bjurén, Christer Tholin, Håkan Ludvigsson, Lennart Andreasson, Rustan Andersson, Sten-Åke Carlsson, Birgitta Torelund. 6. Lennart 
Andreasson, Rustan Andersson. 7. Christer Tholin, Håkan Ludvigsson, Birgita Torelund , Harry Friman, Håkan Fröjd.
8. Håkan Ludvigsson, Lennart Andreasson, Rustan Andersson. 9. Ingemar Bjurén, Christer Tholin, Håkan Ludvigsson.

5.

4.

6.

7.

8.
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Televeteranerna i Skara och Lidköping träffades i Skara den 11 december för den sedvanliga 
bowlingturneringen med tillhörande julmat och dricka. Det var 19 veteraner som mötte upp på Happy 
Bowling i Skara av dessa var det 8 st som på stort allvar tog sig an utmaningen att bli bowlingmästare i
klubben.
Inför årets tävling kunde förra årets mästare Börje Storm inte försvara titeln på grund av skada.
Årets tre giganter visade sig snart vara Stig Rehn, Lars-Åke Larsson och Bengt Svensson som följdes åt



under de tre serierna som tävlingen innehöll.

Resultat en serie: Bengt 158, Lars-Åke 151, Stig 128.
Resultat två serier: Stig 330, Bengt, Lars-Åke 309.
Resultat tre serier: Stig, Lars-Åke 483, Bengt 474.

Så efter tre stenhårda serier kunde två segrare utropas Stig Rehn och Lars-Åke Larsson 483 poäng,
3:a Bengt Svensson 474 poäng, 4:a Kenneth Wilenius 348 poäng, 5:a, Roland Waldedal 344 poäng,
6:a Evert Bäck 300 poäng, 7:a,Sören Larsson 292 poäng, 8:a Jan-Olof Johansson 283 poäng.

Sedan intogs julmat med dryck och det berättades en hel del episoder och sanna historier från Televerk och 
Telia tiden.
Ett tack till alla för 2018 och väl mötts 2019 med många nya utmaningar.       
            Sören

Nyårsrevyn ”Köm i tid” på sagateatern i Borås
Vi var 43 televeteraner och anhöriga som fredagen den 11 januari såg nummerrevyn ”Köm i tid”. Revyn 
speglade det som hänt runt omkring oss i vår stad, i Sverige eller på någon annan plats i världen. 
Förskola Rosenbad, Trump, Putin, Valresultatet och Akademien var givetvis med liksom fotbolls-VM m m. 
Några av höjdpunkerna var hyllningen till Lill-Babs och Jerry Williams liksom dans- och sångnumren.
 
Ett stort tack till Gunn-Britt som ordnade biljetterna till reducerat pris.  
             Cai
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Lite blandat
Telningen var Borås Telområdes personaltidning. Ett namn som vi 
televeteraner tagit över och som lever vidare.
Borås var dock inte först med detta namn. I Verket och Vi nr 8 1965 fanns 
en artikel där namnet finns med. Det var den andra teleingenjörskursen 
som ville ta farväl genom att satsa på en minnestidskrift och döpte den till 
Telningen. De betraktade skriften som en vidareutveckling av tidigare kända  
drakar såsom Blandaren och Brux. Den trycktes i 200 ex och såldes till 
intresserade. 



15

Hans Pelle Lindkvist 
och Sören Larsson 
lagar EVE-kabel hos 
Tuns sista abbonent  
i Grästorps kommun 
1978.
 
Inlämnat av Pelle

Dela med dig av dina minnen och foton!
Många av Er har säkert både intressanta och roliga minnen 
från tiden på Televerket och Telia.
Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ordnar vi så att 
detta kommer med i Telningen.

En klinngande småländska hörs på 
Hemgårdens innegård.
Hemgårdteatern spelar Änkeman Jarl. Det 
måste vara Kjell Engström som står för den 
äkta småländskan. Vilken roll Kjell spelade 
framgår inte med han spelade tydligen 
dragspel. Kan ha varit år 2004?

Bilder från förr



Skaraborgsmässan 1988

Karin Kaufman, Bertil Hansson, Gunnar Pärlström, 
Marie-Louise Ström

Marie-Louise Ström, Kjell Engström, Karin, Gittan Hassel

Representant från Telemuseét

Gittan Hassel och tekniker från 
Skara

Håkan, Gittan, Gun

Marie-Louise, Gittan
Karin

Bosse, Tomas Maria, Gittan

16
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FÖRENINGEN TELEVETERANERNA I F D BORÅS TELEOMRÅDE 
LÄMNAR FÖLJANDE VERSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018.
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Sören Larsson   ordförande 
Marie Lindström   vice ordförande 
Ulla Åkerfeldt   kassör 
Marie-Louise Ström  sekreterare
Bengt Persson  vice sekreterare 
Agneta Mellgren  ledamot 
Cai Mellstedt   webbansvarig, ansvarig utgivare av Telningen 

Revisorer: Stefan Apelgren och Barbro Johansson. 
Revisorssuppleanter: Kurt Joelsson och Gull-Britt Ekblad. 
Valberedning: Nisse Lundh sammankallande, Birgitta Torelund och Inger 
(Ninni) Johansson. 

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

MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar var 512 varav 439 bidragsberättigade. Under året 
har en aktiv medlemsvärvning bidragit till att vi har ett fortsatt högt 
medlemsantal. 

STYRELSEMÖTEN 
Under året har fem styrelsemöten hållits. En gång med valberedningens 
sammankallande deltagit. Under mötena har Telningen redigerats.

ÅRSMÖTE 
Föreningens årsmöte hölls på Jula Hotell & Konferens Skara 2018-03-21. 
119 medlemmar deltog. 

HÖSTMÖTE 
Årets höstmöte var förlagt till Ribbingsgården i Borås. 74 medlemmar 
deltog. 

AKTIVITETER 
Många olika slag av aktiviteter har förekommit. På ett flertal platser 
arrangeras träffar regelbundet. Tipspromenader, boule, studiebesök, 
bowling, kortspel, teaterbesök, promenader med grillning, underhållning är 
exempel på aktiviteter. Våravslutningar, lussefirande och julbord har också 
förekommit på flera platser. 

     
TELEVETERANERNA INOM FD BORÅS TELEOMRÅDE  
    
     
BALANSRÄKNING       2018     2017
    
Kassa                 6 869,00  705,00
Plusgiro           0,00           17 552,50
Bank              64 268,90             20 039,05
Förutbet. Int, uppl. Kostn      -7 192,00            -6 925,00
Skuld Boråsklubben            -34 178,30      0,00
Eget Kapital                       -31 372,00          -40 031,05
Summa               -1 604,40            -8 659,50 
    
RESULTATRÄKNING    
    
Intäkter    
Bidrag             -52 175,00          -52 175,00
Medlemsavgifter            -51 000,00            -49 600,00
Lotterier               -9 703,00              -9 566,00
Årsmöte             -17 850,00           -10 400,00
Höstmöte               -9 240,00             -8 200,00
Summa intäkter          -139 968,00         -129 941,00
     
Kostnader     
Årsmöte              43 864,00           48 803,00
Höstmöte              30 907,40           22 748,00
Styrelsemöte               8 138,00           12 524,00
Administration             14 672,00             4 675,50
Lotterivinster               8 708,00             7 311,00
Omkostn.ers.               8 300,00             8 300,00
Lokala aktiviteter             24 300,00           23 450,00
Värvningskampanj    476,00                545,00
Blommor                1 292,00  962,00
Fika Boule    435,00  366,00
Begravningar      30,00  549,00
Hemsidan    450,00             5 367,00
Upplösning Ej erhållen faktura       0,00            -7 000,00
Summa kostnader            141 572,40           38 600,50
    
Förlust/Vinst  1 604,40             8 659,50 
    
Borås, 190112    
    
Ulla Åkerfeldt    
Kassör    

TELNINGEN 
Vårt medlemsblad Telningen har utkommit med fem nummer. Vi tackar alla medlemmar som bidragit med foton och text. Cai 
Mellstedt har som vanligt gjort ett utmärkt jobb som redaktör och ansvarig utgivare. 

SLUTORD 
Vi noterar att vi lyckats hålla medlemsantalet på en hög nivå, 512 stycken. Vi har tolv lokala klubbar och vi håller platsen som näst 
största förening i förbundet. Ekonomin är fortsatt stabil och vi är tacksamma att Telia fortsätter att stödja vår verksamhet. Styrelsen vill 
till slut tacka alla medlemmar för ett aktivt och intressant år. 

Lidköping den 2019-01-24

Sören Larsson Marie Lindström Bengt Persson

Marie-Louise StrömUlla ÅkerfeldtCai Mellstedt Agneta Mellgren



Kontaktombud

Borås   Gull-Britt Ekblad gullbrittekblad@yahoo.se   033-41 11 43 
   Carina Svensson Caranna.cs@gmail.com     073-337 01 57
Kinna   Lars-Erik Fägersten fransoskar63@telia.com  0320-331 30 
Falköping  Lars Ekberg  lars.e.ekberg@telia.com  0515-100 42  
Mariestad-Töreboda Göran Johansson      0506-101 44 070-567 57 95
Skara-Lidköping Sören Larsson  solars413@gmail.com     070-651 18 12
Hjo-Tibro-Karlsborg Björn Olsson  bjorn.i.olsson@telia.com  0504-141 88 
Skövde   Håkan Ludvigsson hakanl1@live.se   0500-43 41 50 
Svenljunga  Lennart Skoog        0325-104 24    
Ulricehamn  Anne-Marie Olander anne-marie.olander@telia.com  0321-703 90 
Vara-Herrljunga  Sven Frostberger frostberger@hotmail.com  0512-410 10 
Varberg   Ingemar Sjöström ingemar.sjostrom@hotmail.com  0340-67 60 80 


