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Kallelse till årsmöte den 19 mars 2020, på Lundsbrunns 
Kurort
 
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 Clas Gustavsson att visa bilder från 
sina resor. På eftermiddagen underhåller Thomas Landahl. 

Priset är 100:- för medlemmar och 500:- 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 07.45 ca i Fristad             (Järnvägsstationen)

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 sidan 15) senast 9 mars.
Kontaktombuden rapporterar till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon  070-639 69 29 senast 9 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 100:- resp 500:- 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  Clas Gustavsson
*   12.30  Lunch 
*   13.30  Thomas Landahl 
*   14.30 Dragning lotteri och avslutning

Verksamhetsberättelsen och Resultat- och balansräkningen finns på sid 16. 

Välkomna till en trevlig dag!   

           Styrelsen

Thomas
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Studiebeök på Uponor i Fristad

Uponor är en ledande internationell systemleverantör av lösningar för säker leverans av dricksvatten, energieffektivt 
inomhusklimat och pålitlig infrastruktur. De servar byggindustrin inom en rad olika områden så som bostäder, 
kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation. Uponor har ca 4 000 anställda i 30 länder, 
huvudsakligen i Europa och Nordamerika. Under 2018 hade Uponor en netto-försäljning på över 12 miljarder kronor. 
Uponor har sitt säte i Finland och är noterat på Nasdaq i Helsingfors. Uponor bygger på dig.

Vi kommer att få en guidad visning av deras fabrik och därefter fikar vi i deras lunchrestaurang.
Tidpunkt: 19 februari kl. 13.00
Plats: Uponor Infra Industrivägen 11 Fristad (om du kommer från Borås är det 1: avtagsvägen till höger efter 
rondellen och viadukten på R42 i Fristad)
Pris: 20 kr 

Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 070-639 69 29, senast 12 februari. Anmälan är 
bindande.           
            Välkomna!

Den 15 april kl 14.00 gör vi ett studiebesök på nya Sobacken.
Fika serveras.
Pris: 30 kr.

Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 070-639 69 29, senast 5 april. Anmälan är 
bindande.           
            Välkomna! 

Studiebesök

Den 19 maj kl 14.00 kommer Anton Spets, Stadsträdgårdsmästare i Borås, att genomföra en vandring i någon 
av Borås parker.
Närmare detaljer kommer senare.  
            Välkomna!

Parkvandring

Vårresa
Den 13 maj gör vi en vårresa med studiebesök på Ästad Vingård och Grimeton Radiostation. 
Guidad tur på Ästads vingård och lunch.
Studiebesök på Grimetons radiostation med fika.
På hemresan gör vi en paus på Viskadalens Glass.
Närmare detaljer kommer senare.

Säsongsavslutning

Den 11 juni blir det säsongsavslutning på Vänga Fähus.
Korvgrillning, tipspromenad. Jan Hagberg kommer att visa sin Teleduett.
Kaffe och fika.
Närmare detaljer kommer senare.

Månadsträffar
Borås

Teaterbesök Boås Stadsteater

Söndag. 19 februari kl 19.00. Lilla scenen
Svart humor och gripande realism i en stuga utanför Bollebygd

Det är söndag. I en tillbyggd sommarstuga utanför Bollebygd, i sitt forna barndomshem, strålar en bror och 
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syster samman med orsak av att deras mamma spårlöst har försvunnit. De är vuxna nu, men mammans 
försvinnande framkallar minnen ifrån en tid innan de var det - innan de gled isär, systern flyttade iväg, brodern 
slog sig till ro med sin familj inne i Bollebygd och pappan gick bort. Medan de väntar, och polisen letar, 
återupplever de dramatiska händelser ur det förflutna som kommit att påverka deras liv.

Brända Tomten. 18 mars kl 19.00. Stora scenen.
En brandhärjad dystopi om handling och konsekvens.

Av längtan efter att återse platsen där han vuxit upp återvänder en främling hem efter 30 år på andra sidan 
havet. Väl där är pyrande ruiner av ett eldhärjat hus allt han finner på tomten där hans föräldrahem en gång 
stod. Hur hände det? Vem bär skulden? Och när allt kommer omkring, vad hjälper det att veta vem som bär 
skulden när allt redan brunnit ner? 

En pjäs av August Strindberg.

Söndag
Biljettpris 120 kr. Ordinarie pris 210 kr. 20 biljetter bokade.
Anmälan till Gunn-Britt senast 1 februari.

Brända Tomten.
Biljettpris 130 kr. Ordinarie pris 250 kr. 20 biljetter bokade.
Anmälan till Gunn-Britt senast 1 mars.

Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99.

            Välkomna!

Lunchteater
Lunchteater i Teaterfoajén på Borås Stadsteater.
Teatern bjuder på en blandad repertoar av teater och musikunderhållning. I priset ingår lunch från Utbult 
Borneby & Co samt kaffe som serveras i Teaterfoajén från kl 11.30. 
Föreställningarna startar kl 12.00.

Se vidare www.borasstadsteater.se/lunchteater

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad. Plats: Oasen i 
Ulricehamn.
Kommande träffar tisdagen 28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april 
och 26 maj.                           
               
       Välkomna!

Skövde
Kommande träffar måndagen den 3 februari, 2 mars och 6 april och 4 maj 
på Soldathemmet kl 10.00.             
 
       Välkomna!



Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. 4 februari, 3 mars, 7 april och 5 maj. Ej juni o juli. 
Plats: Ring Lennart Skoog, 070-611 39 06. Tid: 10:00. 
            Välkomna!

Vara-Herrljunga
Vi träffas onsdagen den 19 februari, 18 mars, 15 april och 20 maj kl 10.00 
på Park Bio i Vara.

I maj är det så dags för våravslutning den 20:e kl 13.30 vid Lennarts stuga.
        
         Välkomna!
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Aktivitetsberättelser
Povel Ramel-galan
Den 27 oktober fick vi njuta av en ödmjuk hyllningskavalkad. Lekfullhet blandat med allvar och många 
Povel Ramelkarameller. Från Knäpp Upp 1952 till sista föreställningen 1968. Bra solister, duktiga kören 
Notknäckarna och Smoke Rings Sisters var den stora behållningen på den nära 3 timmar långa galan.

            Cai

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2020.
Det går utmärkt att även värva sin respektive partner.

Planerad utgivning av Telningen 2020
Telningen planeras givas ut veckorna 6, 16, 34, 44, 2020. 
Till nästa nummer av Telningen vill vi ha material senast 28 mars. 
Skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

Medlemsavgiften, 150 kr, skall vara betald senast 29 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.

Medlemsavgiften för 2020
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Den 11 november fick vi lyssna på skådespelaren Lennart Eriksson som 
berättade om sitt arbete med en teaterpjäs om konfektionsfabrikens grundare 
Algot Johansson.
Lennart har tidigare nosat lite grand på historien om Algots i Borås när han 
2001 skrev manuset till “Symaskinstango”. Han tyckte att det fanns mycket mer att 
berätta om Algot varför han ville teckna hela historien.
 
Historien börjar när den 13-årige Algot gav sig ut i världen som knalle till 1977 när 
företaget gick i konkurs.
Startade snart eget med ett startkapital på 3 kronor och 50 öre samt 40 kronor i varor 
på kredit av Emil Andersson som var hans läromästare. Snart var han etablerad i 
Sjuhäradsbygden. Hustrun Hildur och modern Augusta skötte sömnaden, främst 
arbetskläder. Startade fabriksverksamhet i Borås med ett tjugotal kvinnor samt drev 
parallellt hemsömnadsverksamhet med ca 1 500 sömerskor.
Expansionen fortsatte. Algots var ett etablerat begrepp. Hans arbetstakt var hög och 
han krävde samma arbetstakt av sina anställda. Det skar sig ofta mellan hans personal 
vilket skulle bli ett återkommande tema. 1932 införde det som blev  Algots signum:
löpande-band-systemet. Denna kärnprincip infördes på Algots av en tysk vid namn 
Albert Sonntag. Han var också nazist vilket blev ett bekymmer med tiden. Spelade ingen roll för Algot så länge Sonntag 
lyckaes öka produktionen. Det löpande bandet bestämde arbetstakten vilket ofta ledde till svimningar och avskedanden 
men arbetskraft fanns alltid att tillgå. 
Sonen Göte var favoriten bland sönerna och bidrog till företagets utveckling. Arbetstakten och godtyckliga avskedanden 
gjorde att Algots fick dåligt rykte. Utifrån kommande arbetskraft skötte sig bättre. Det var estländare, sudettyskar, 
finnländare och jugoslaver. Så småningom drabbades Algots av tekokrisen och 1977 försattes  Algots i konkurs.

Finns mycket mer att berätta om Algots historia. I pjäsen får man helheten och premiären är den 29 maj på Hemgården. 
Det ska bli spännande att se den.

Intresseanmälan lämnas till Gunn-Britt Scherdin.
gunn-britt.scherdin@telia.com 
eller telefon 070-651 76 99.
          Cai 

Snillen spekulerar. Lennart och Bertil

Föreläsning
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5.

Den 5:e december samlades ett 80-tal glada televeteraner hos ”Kockesset”. Denna gång motsvarades våra 
förväntningar eftersom det förra året blev en del missförstånd. 
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

4.

1.

3.

2.

7.

6.
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10. 11.

12.

8.

9.

13.

15.

14.



1. Marie hälsar välkommen . 
2. Tommy x 3. 
3. Lennart ville gärna köpa en snaps av Kjell men kom på att han skulle köra! 
4. Yngve, Inga-Lill, Inga-Lill, Lennart, Jan, Christina. 
5. Kennet, Åke, Bertil, Lennart. 
6. Bengt-Åke, Roland, Jörgrn, Kjell, Maggan, Enar. 
7. Maggan och Kjell ville gärna vara med på närbild. 
8. Anna, Erna, Lena, Inger.
9. Gull-Britt, Inga, Birgitta, Sten. 
10. Birgitta, Per-Ove och Eva. 
11. Eva, Gun, Veronica, Ulla, Ing-Britt, Ulla, Ulf.
12. Anita, Birgitta, Gun, Jonas, Monica, Tommy.Jonas, Tommy.
13. Ann-Christin, Lena, Irene, Marie, Anne-Lie. 
14. Roland, Bengt, Hannu, Christer, Loiuce, Roland.
15. Lennart, Kjell, Gunnar, Hans-Äke, Lennart, Börje.
16. Jan-Olof, ”Lången”, Roland. 
17. Caj, Stefan. 
18. Gunnar valde en Amarone 
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18.

17.

Mariestad-Töreboda
Julbord
27 Televeteraner från  Mariestad-Töreboda träffades den 10 december för att under gemytliga former aväta ett 
smörgåsbord. Detta skedde på Irenés Bar i Töreboda. 
Som vanligt var det trevligt atrt träffa gamla kompisar från förr. Givetvis talades det en del om gamla tider, men 
även det som händer i dagens samhälle ventilerades. Vi är ju trots att vi är äldre till kropp, fortfarande lika 
unga i sinnet. 
Efter att vi ätit oss mätta och avslutat med en kopp kaffe, skedde dragning på det lotteri som såldes under 
kvällen. Vinsterna som deltagarna hade skänkt fann sina nya ägare. En del hade lite mer tur än andra, men 
även de som blev utan vinst tyckte att det var en trevlig kväll.
Vi beslöt att anordna någon aktivitet under försommaren. Information kommer i Telningen.

          Tomas Malmsten

1. 2.

9
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1. Göran Johansson, Gerd och Roland Pettersson, Rein Alt och Hans Mellgren.
2. Karl-Erik Johansson, Ingalill Forsell, Lennart och Marie-Louise Ström, Margareta och Uno Andersson.
3. Ingalill och Ingvar Gustafsson  till vänster och Hans Hellgren till höger.
4. Hans Hellgren, Erik Josborg och Leif Swahn.

Traditionellt julbord i Vara 4 december
Som vanligt hade vi en gemytlig stund tillsammans med en försmak av jul med sill, skinka, korv o köttbullar 
och lite mer som hör till vårt traditionella julbord. Det finns mycket som diskuteras vid såna här tillfällen, 
gamla minnen, världsproblem och så naturligtvis det här att vi kanske blir äldre och kanske inte är lika alerta 
som vi en gång var. Men alla hade trevligt verkade det som.

Efteråt visade Bert Åke Johansson från Vara Fotoklubb några bildspel med tema ”Det händer på slätten”, 
”Rörelse” och som avslut vackra bilder från fotosafari i Tyingekrysset, Sonefjellet, Gamla turistvägen till 
Lerdal i Norge.

Vid kaffet med tillhörande pepparkakor drogs vinnare i lotterier, lyckliga var de som hade turen på sin sida, 
som vanligt var jag inte en av dem.
Lennart Jonsson uppmärksammade att Martin Gustavsson från Falköpingsklubben har deltagit i våra 
julbufféer tio gånger och därför överlämnades en present till honom som bevis på vår uppskattning av detta 
och hoppas han fortsätter traditionen.

Tack till Lennart Jonsson och Sven Johansson som ser till att traditionen hålls vid liv.
Nu är det nytt år och då är det dags att reservera tredje onsdagarna i jan – april då vi träffas i den vanliga 
lokalen i Vara kl 10.00. I maj är det så dags för våravslutning den 20:e kl 13.30 vid Lennarts stuga.
               
            Sven F 
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Skara-Lidköping 
Julträff med bowling och julmat torsdagen den 12 december i Lidköpings bowlinghall för Skara och 
Lidköping. Till bowlingen hade 8 anmält sig totalt blev vi 18 som träffades. Bowlingen blev som vanligt en 
tävling mellan två giganter om vem som skulle stå högst upp på prispallen. 
Stig Rehn och Lars-Åke Larsson tävlade på samma bana det spelades 3 omgångar efter första tog Lars-
Åke en ledning med 3 poäng, sedan tog Stig över de två återstående omgångarna och tog hem segern 
med 21 poäng. En uppstickare kom på tredje plats Kenneth Wilenius som tog det lugnt de två första 
omgångarna för att klämma till i den tredje med dagens högsta poäng 188p vilket säkrade en tredje plats i 
det starka startfältet.

Resultat bowlingen:
1. Stig Rehn.        419p  5. Jan-Åke Holm       310p
2. Lars-Åke Larsson. 396p  6. Jan-Olof Johansson     286p
3. Kenneth Wilenius. 370p  7. Bengt Pettersson       276p
4. Sören Larsson 344p  8. Evert Bäck                   275p

Efter avslutad tävling vidtog prisutdelning och sedan var det dags att hugga i julbordets läckerheter. Vi 
avslutade med kaffe och pepparkaka innan det blev dags för hemfärd i mörkret.
Tack för det gångna året och väl mötts 2020.

          Sören Larsson

Claes-Göran, Pelle, Stig, Hans, Börje, Bengt, Gert, Rolf.

Lars-Åke, Stig, Kenneth.
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1. Det går ju att njuta av julmat utan snaps, tyckte Eilert Swensson här i ivrigt samspråk  
    med Per-Henrik Fogelström
2. Martin Gustavsson, Lars Ekberg och Bent Tillander syns i vimlet kring maten. 
3. Vår nestor Nisse Lund, Yngve Arkåsen och Folke Fahlqvist njuter av julmat.

3.

2.

Televeteraner i Falköping-Tidaholm samlades sista fredagen i november för att avnjuta årets julbord. Totalt 35 
stycken veteraner samt 5 anhöriga hade nappat på inbjudan till julbord i Cesarstugan i Tunhem.

Cesarstugan ligger på Mössebergssluttningen med en vidunderlig 
utsikt övre Skaraborg och Hornborgasjön. Tyvärr var inte vädrets 
makter på vår sida utan gråtunga skyar och ett lågt dis gjorde 
utsikten till noll.
Gött att komma in i den varma stugan och känna doften av julmat. 
Sprakande brasa i bakgrunden och alla veteraner minglade runt 
med varm glögg denna premiärdag. 

-Hoppsan redan ett år sedan vi sågs senast, tänkte Lasse Ekberg 
högt. Undrar om tiden går fortare ju äldre man blir fortsatte han.
Det var årets premiär för julbord berättade personalen i 
restaurangen. Det allmänna omdömet var att detta dignande 
julbord saknade inte något gav ett gott avstamp inför kommande
 julmånad. 

Stämningen var hög kring bordet och gamla minnen bytte plats 
med nya minnen. Vår gemensamma nämnare Televerket var närvarande 
hördes det.

Med pennan i hand Jan

Julbord Falköping-Tidaholm

1.

2.

Julfirande i Skövde
Den 9 december serverades julbord 
på Mattias Golfrestaurang.

1.
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2. 3.

4.

5.

6.

7.
8.

1. Gunn Andersson, Viola   
    Landelius, Birgitta Thorelund.
2. Sten Åke Karlsson,   
    Rustan Andersson, Gunnar  
    Gustavsson.
3. Christer Svensson, Birgitta  
   Thorelund, Sten-Åke   
   Karlsson, skymd Björn Bjurén,  
   Håkan Fröjd.
4. Lennart Andreasson.
5. Rustan Andersson.
6. Håkan Fröjd, Björn Bjurén.
7. Olle Gustafsson
8. Håkan Ludvigsson, Birgitta          
   Thorelund.
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Nyårsrevyn ”Upphandlat” på Sagateatern i Borås
Vi var 55 televeteraner med anhöriga som lördagen den 11 januari såg 
nummerrevyn ”Upphandlat”. Revyn speglade det som hänt runt omkring 
oss endera i vårt stad, i kungariket Sverige eller på någon annan plats i 
världen. 
Bland alla nummer kan nämnas Trump, 
BoråsStadsTuristbyråParkeringsvaktAktiebolag, Bastuklubben, 
Bastubeklubben, Apotekstjänst, Gullan, Träd och Hotell Pärleporten vilka 
lockade till många skratt. I det stora hela en mycket lyckad revy och jag tror 
att de flesta håller med mig.

Ett stort tack till Gunn-Britt som ordnade biljetterna till reducerat pris.   Cai
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Nya medlemmar
Caj Kristiansson, Borås
Kent Palmér, Borås
Inger Gertsson, Falköping

Medlemmar som lämnat oss
Gunnar Abrahamsson, Kinna
Ulf Brundin, Borås
Lars-Erik Wedén, Vara
Ingegerd Widén, Borås
 
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00
eller 070-639 69 29.

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.

FRAMTIDSFULLMAKT (viktig information)

Framtidsfullmakt är ett sätt att välja vem som i framtiden har rätt att företräda dig när du själv inte har möjlighet att ta 
hand om dig själv eller din ekonomi på grund av demens, sjukdom eller olycksfall. En framtidsfullmaktshavare är en 
person som den hjälpbehövande, innan denne blev sjuk, utsett genom en framtidsfullmakt för att istället för en god man 
eller en förvaltare tillvarata den hjälpbehövandes intressen. Framtidsfullmakten är således ett privaträttsligt substitut till 
det offentliga systemet med gode män samt förvaltare.

Du kan själv upprätta en framtidsfullmakt eller ta hjälp av advokat eller begravningsbyrå.  Det är du som väljer vilka 
omständigheter fullmaktshavaren ska få besluta om. Du kan välja att framtidsfullmakten enbart ska omfatta dina 
personliga angelägenheter (t ex. gentemot myndigheter, frågor angående bostad eller social omsorg) eller enbart 
ekonomiska angelägenheter(t ex. betala räkningar, ingå köp-/säljavtal samt sköta din personliga ekonomi) eller båda 
dessa angelägenheter tillsammans. Du kan även utse en fullmaktshavare för dina personliga angelägenheter och 
en annan för den ekonomiska biten. Det är viktigt att fullmakten klart beskriver vad du avser så det inte blir tvist om 
torkningen av fullmakten.

Framtidsfullmakten omfattas av formella krav för att vara giltig. Det skall vara två personer som känner dig som skall 
bevittna din namnteckning och som skall bekräfta att du varit vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja undertecknat 
framtidsfullmakten. Personerna får inte vara under 18 år, ej heller vara släkt med dig eller omfattas av fullmakten.

Mer finns att läsa på https://www.legio.se > barn-och-familj eller https://avdragslexikon.se  där det också finns 
exempel på hur framtidsfullmakten kan utformas.



Lite blandat
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Borås Tidning 50 år sedan

Kontaktombud 2019     
Borås   Carina Svensson caranna.cs@gmail.com        073-337 01 57
Kinna/Varberg  Lars-Erik Fägersten fransoskar63@telia.com        070-346 40 91
Falköping  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com    0515-102 03    073-943 43 90
Mariestad-Töreboda Tomas Malmsten malmsten_tomas@yahoo.se    0506-404 09    076-107 58 15
Skara-Lidköping Sören Larsson  solars413@gmail.com        070-651 18 12
Skövde-Hjo-Tibro-    
Karlsborg  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        070-560 90 10



16

FÖRENINGEN TELEVETERANERNA inom f.d. BORÅS TELEOMRÅDE 
LÄMNAR FÖLJANDE VERSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019.
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Sören Larsson   ordförande 
Marie Lindström   vice ordförande 
Ulla Åkerfeldt   kassör 
Jan Aronsson   sekreterare
Bengt Persson  vice sekreterare 
Birgitta Thorelund  ledamot 
Cai Mellstedt   webbansvarig, ansvarig utgivare av Telningen 

Revisorer: Stefan Apelgren och Barbro Johansson. 
Revisorssuppleanter: Kurt Joelsson och Gull-Britt Ekblad. 
Valberedning: Börje Storm sammankallande, Lars-Åke Larsson och Inger 
(Ninni) Johansson. 

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

MEDLEMMAR Antalet medlemmar var 474 varav 408 bidragsberättigade. 
Under året har en aktiv medlemsvärvning bidragit till att vi har ett fortsatt 
högt medlemsantal. 

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

ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte hölls på Karstorps gård Skövde 
2019-03-20. 120 medlemmar deltog. 

HÖSTMÖTE Årets höstmöte var förlagt till Simonland i Borås. 71 
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. 

TELNINGEN Vårt medlemsblad Telningen har utkommit med fyra 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 medlemsantalet minskat under året med 38st till totalt 474 av dessa är 408 bidragsberättigade. Vi har 
minskat de lokala klubbarna efter sammanslagning av orter till 9 stycken. 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 2020-01-14

     
TELEVETERANERNA INOM FD BORÅS TELEOMRÅDE  
  
    
BALANSRÄKNING  2019  2018
   
Kassa   2 312,00  6 869,00
Bank               86 148,46              64 268,90
Förutbet. Int, uppl. Kostn.      -6 842,00               -7 192,00
Skuld Boråsklubben            -32 241,30              -34 178,30
Eget Kapital             -29 767,60              -31 372,00
Summa               19 609,56  -1 604,40
   
   
RESULTATRÄKNING   
   
Intäkter   
Bidrag                 -80 020,00            -52 175,00
Medlemsavgifter                -70 200,00            -51 000,00
Lotterier                                -7 125,00    -9 703,00
Årsmöte                              -17 250,00             -17 850,00
Höstmöte                                -7 100,00              -9 240,00
Karlstadsresan                -12 250,00                     0,00
Summa intäkter              -193 945,00          -139 968,00
   
Kostnader   
Årsmöte                               58 036,00             43 864,00
Höstmöte                               25 199,00             30 907,40
Styrelsemöte                  6 314,00               8 138,00
Administration                16 030,44             14 672,00
Lotterivinster                  6 153,00               8 708,00
Omkostn.ers.                  8 300,00               8 300,00
Lokala aktiviteter                34 380,00             24 300,00
Karlstadsresan                18 420,00                     0,00
Värvningskampanj                     375,00                 476,00
Blommor                                    648,00 1 292,00
Fika Boule                     480,00                 435,00
Begravningar                        0,00      30,00
Hemsidan                        0,00    450,00
   
Summa kostnader              174 335,44          141 572,40
   
Förlust/Vinst               -19 609,56             1 604,40 
   
Borås, 200112  
Ulla Åkerfeldt   
Kassör  

Birgitta Thorelund                          Jan Aronsson


