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STYRELSEMÖTEN
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda möten.
Styrelsen har även i år haft arbetsmöte i samband med konstituerande mötet. Syftet är att vi tillsammans
med nya styrelsen går igenom våra rutiner och lära känna varandra.
Näst sista styrelsemötet på året bjuder vi in ordinarie revisorer, suppleanter samt valberedning. Det är
viktigt att alla känner sig delaktiga i styrelsearbetet.
Styrelsen har sedan starten 2004 haft tillgång till Telias lokaler i samband med styrelsemöten. Sedan 2014
har föreningen även haft tillgång till kopiering. Det har varit en stor förmån för föreningen.
I början av 2019 så upphörde detta vilket innebär en stor kostnad för föreningen. Numera måsta alla som
bokar lokal och vistas i Telias lokaler vara säkerhetsklassade vilket vi seniorer inte är.
Styrelsen gjorde en skrivelse till högsta instans och förklara vilka kostnader som kommer att drabba
föreningen. Utan resultat.
Styrelsen hyr numera lokaler i Kulturmagasinet i Sundsvall vilket innebär en kostnad för föreningen.
EKONOMI
Balans- och resultaträkning för 2019.
MEDLEMSANTALET TELESENIORER I SUNDSVALL 2019-12-31
Vid årets slut var vi 225 medlemmar, varav 172 telia anställda och 53 stödmedlemmar.

Uppdaterad 2020-02-10 CN
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SÅ NÅR VI UT TILL MEDLEMMARNA
Vårprogrammet 2019 skickades ut via brev.
Från och med hösten 2019 skickas program via mejl och med brev till medlemmar utan mejl. Vi
sparar då in på porto- och kopieringskostnader.
Hemsidan www.teleseniorerna-sundsvall.se uppdateras av webbansvariga. På hemsidan finns information
om våra aktiviteter, reportage, medlemskap, med mera.
Föreningen har en sluten facebookgrupp, Teleseniorernas Förening, med 88 medlemmar. Vår- och
höstprogrammet läggs in även här.
Vi har stor nytta av vår mailadress teleseniorsv@gmail.com som vi skapade 2018. Det är numera en ingång
till styrelsen. Hit kommer anmälningar till aktiviteterna och övriga ärenden.
Dropbox är ett dataprogram som ligger i ”molnet” och här lagrar vi protokoll, kallelser, planeringskalender,
anmälningslistor, ekonomi med mera Fördelen med den är att ingen i styrelsen behöver förvara dokument
på sin egen dator.
ÄR TELIAS HISTORIA PÅ VÄG ATT FÖRSVINNA?
Styrelsen planerar att starta en studiecirkel under 2020 för att bevara Sundsvalls telehistoria.
VERKSAMHETSÅRET 2019
Under året har vi haft 11 planerade aktiviteter. Intresset har varit stort. Några aktiviteter har blivit
fullbokade och vi har fått upprätta både kölista och ibland har vi även kunnat utöka antalet.
AKTIVITETER UNDER 2019
Vi startade med nyårsrevy och middag den 26 januari 2019. 40 personer deltog.
Vi samlades vid restaurang Rå för att äta middag. Vi gick vidare till Konsertteatern för att titta på
Sundsvalls stadsrevyns nyårsrevy 2019 ’Nåt slags Eftersnack – typ’.
Föreställningen var en blandning av musik, sång och sketcher med mycket humor och satir, som lät oss
använda våra skrattmuskler.
Årsmöte torsdagen 21 februari 2019. 50 personer deltog.
Vi var 50 Teleseniorer som träffades på Sidsjö hotell och konferens för föreningens årsmöte. Mötet
inleddes med att vi åt en god soppa och smörgås. Ordförande Christina Näsström hälsade alla hjärtligt
välkomna.
Innan årsmötet hade vi parentation för tre medlemmar som avlidit under året. En gåva har lämnats till
Hospice till deras minne.
Årsmötet genomfördes i vanlig ordning.
Föreningen fyllde 15 år och en tårta serverades till kaffet. Familjens Jurist var inbjudna och informerade
oss om vad som gäller vid samboförhållande, skilsmässa, dödsfall och arvsskiftet.

Studiebesök på Medelpads arkiv 13 och 14 mars 2019. 16 personer deltog.
Besöket var uppdelat på två daga. Johan Brännström tog emot oss och berättade om verksamheten på
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arkivet helt kort. Medelpads arkiv förvarar historiska handlingar och är en gemensam anläggning för
Sundsvalls kommunarkiv och Föreningsarkivet i Västernorrland. Man har en mängd register, mikrofilmer
och mikrokort samt sökbara databaser som handlar om tex lokalhistoria och släktforskning. Efter besöket
intog merparten av oss en lunch på Stair Coffice (f.d. Skonerten).
Studiebesök hos Peckas Naturodlingar och i Härnösands domkyrka 9 april 2019. 36 personer deltog.
Vi åkte en gemensam buss till Härnösand för ett studiebesök på Peckas naturodling och i domkyrkan.
Företaget driver en kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. De har Europas största kretsloppsodling
och finns nu i Härnösand och planerar att bygga upp verksamhet i Stockholm, Mälardalen, Göteborg och
Malmö.
Efter besöket åkte vi till Vårsta Diakoni för en välsmakande lunch. Vi avslutade dagen med ett studiebesök
i domkyrkan.
Fågelskådning på Stornäset 7 maj 2019. 11 personer deltog.
Det var en kylig och regnig morgon som vi samlades på parkeringen vid Stornäset på Alnö för
fågelskådning. Elisabeth och Bernt Karlsson från Medelpads ornitologiska förening guidade oss.
Naturreservatet på Stornäset bildades 1968 och ska besvara goda häckningsmiljöer och anses vara en av
länets mest värdefulla rastplatser för flyttfåglar. Det serverades matiga mackor och kaffe/the.
Lustspelet, Lazarol & Tandemcykel 29 juni 2019. 30 personer deltog.
Vi åkte med en gemensam buss till Hälsingland och Forsa Forngård. En kort och bra info i bussen av
Cecilia Olsson som är spelets regissör. Spelet var mycket roligt och innehöll många slagfärdiga repliker
som fick publiken att skratta. Teleseniorerna åkte vidare till Ystegårn i Hillsta för en god bit mat och
därefter återvände vi hemåt.
Surströmming på restaurang Grankotten 31 augusti 2019. 19 personer deltog.
På Restaurang Grankotten stod Surströmmingsbuffén vackert uppdukad med härligt doftande surströmming
med tillbehör, men också med bland annat sill, räkor och västerbottenostpaj med mera. Därefter blev det
många givande samtal och glada skratt.
Kvällen avslutades med kaffe och lingonkaka med vaniljsås. Mätta, glada och nöjda med en trevlig kväll.
Stadsvandring och gemensam middag 17 september 2019. 25 personer deltog.
Guiden Johanna Ulfsdotter berättade om bland annat Vängåvan och Sundsvalls Enskilda bank. Stenstadens
fastigheter har uppförts under ett par årtionden efter branden 1888 och med arkitekter som verkligen satt
sin prägel på husen och deras fasader. Fasaderna talar om vilka verksamheter som finns där. Dagen
avslutades med en gemensam middag på Gambrinushallen.
Studiebesök på Sundsvalls tidning Mitt Media 22 oktober 2019. 21 personer deltog.
Camilla Dückhow och Roland Engström berättade om tidningens utveckling från att bara vara
papperstidning till e-tidning och allt vad det innebär. Sedan blev vi guidade runt i lokalerna. ST ingår i
Mitt Media och även 28 dagstidningar, gratistidningar, sajter, appar och digitala plattformar med mera
Sedan april 2019 så ingår de i Bonnier News. Vi avslutade med en gemensam lunch på Arena restaurangen.
Teater med buffé på Söråkers Folket Hus 13 nov 2019. 49 personer deltog.
Vi hade en abonnerad buss och färden gick till Söråkers Folkets Hus där vi såg teatern Tillbaka innan
midnatt som Timrå Riksteaterförening arrangerade. Vi började med en buffé och intog sedan platserna i
salongen.
Den kanadensiska thrillern har spelats över hela världen men aldrig i Sverige förrän nu i en samproduktion
mellan Västerbottens teatern och Profilteatern.

3

TELESENIORERNAS FÖRENING I SUNDSVALL
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Julbord på Grankotten Norra Berget 5 december 2019. 90 personer deltog.
För tredje året i rad åt vi julbord på restaurang Grankotten på Norra Berget. Vi började med att dricka ett
glas glögg innan vi lät oss väl smaka av Grankottens välsmakande julbord.

SLUTORD
Glädjen att få träffas under trevliga sammankomster är livskvalité.
Ett stort TACK, till alla som på sitt sätt bidragit till ett fantastiskt år 2019!
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