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Teleseniorernas förening i Sundsvall
Verksamhetsberättelse 2020

STYRELSE 2020
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Sekreterare Ann Chatrine (Pia) Jonsson

Vice sekreterare Anneth Swenson

Kassör Gunnar Persson

Övriga ledamöter Bengt Hansson

Monica Ruthberg

Suppleanter Anna-Kajsa Eriksson Bylund

Per Linnes

Ingela Nyström

REVISORER

Ordinarie Mats Löjdahl

Barbro Dahlin

Suppleanter Irma Backlund

Cathy Erixon

VALBEREDNING

Sammankallande Ivar Lindqvist

Ewa Eriksson

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. 

 Föreningen har under verksamhetsåret inte haft någon ordinarie ordförande. Valberedningen 
hade inte fått någon som var villig att ta på sig uppdraget. Vice ordföranden har därför lett 
arbetet.
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Pga den världomspännande pandemin med gällande restriktioner för 
sammankomster, har föreningens verksamhet begränsats till ett fåtal 
aktiviteter.

EKONOMI

Balans- och resultaträkning för 2020 (bilaga 1).

De allra flesta aktiviteter/sammankomster har ställts in. Årsmötet i februari 
samt två medlemsmöten är de enda genomförda under året.

Föreningens ekonomi är stabil, men kommer att delvis att försvagas, då 
Telias bidrag upphör fr o m 2021-01-01.  En periodiseringsåtgärd har 
vidtagits, för att återföra kommunens tidigare utbetalda bidrag till rätt 
redovisningsperiod. Det kommunala bidraget för 2021 (8200 kr), som 
utbetalades i december 2020 är bokfört på rätt år, dvs 2021.

Styrelsen tog i december beslutet att alla som vid årsskiftet 2020/2021 är 
medlemmar och har betalat medlemsavgiften för 2020 är medlemmar även 
under 2021 utan ytterligare avgift.
Årsavgiften för nytillkommande medlemmar 2021 är 150 kr för tidigare Telia-
anställda och 200 kr för stödmedlemmar.

MEDLEMSANTALET TELESENIORERNA I SUNDSVALL 

Vid årets slut var vi  193 medlemmar, varav 157 fd teliaanställda och 36 
stödmedlemmar.

MEDLEMSKONTAKTER

Vårprogrammet 2020 skickades ut som mejl. Pga pandemin har inget höstprogram skickats ut.

Hemsidan www.teleseniorerna-sundsvall.se uppdateras löpande av webbansvariga.

Föreningen har också en facebookgrupp, Teleseniorernas förening, med 84 medlemmar.

Programmen med våra aktiviteter läggs in även på hemsidan och i facebookgruppen.

Anmälningar till aktiviteterna görs på vår mejladress  teleseniorsv@gmail.com

http://www.teleseniorerna-sundsvall.se/
mailto:teleseniorsv@gmail.com
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AKTIVITETER

Under verksamhetsåret har endast ett fåtal aktiviteter kunnat genomföras  
pga gällande restriktioner. Vi har tvingats ställa in inplanerade aktiviteter 
under våren med undantag för Årsmötet. Aktiviteterna i vårprogrammet som 
vi ställde in var en resa till Stockholm, för att bl a se Mamma Mia the party!, 
studiebesök på SVToch Sundsvalls energi samt ett medlemsmöte på 
Pilgrimscenter i Selånger.

Inga studiebesök  har varit inbokade under hösten 2020. 

Vi har haft två medlemsmöten med lunch under hösten på Pilgrimscenter i 
Selånger och restaurang Grankotten.

Det sedvanliga Julbordet på Restaurang Grankotten blev i år inställt.

FÖRENINGENS FRAMTID

Årsmötet tillsatte en arbetsgrupp, med föreningens sekreterare som 
sammankallande, för att utarbeta alternativ till föreningens fortlevnad eller 
nedläggning. I arbetsgruppen har ingått: Anna-Kajsa Eriksson Bylund, Ann 
Chatrine (Pia) Jonsson (sammankallande), Ivar Lindqvist, Ingela Nyström, 
Ann Söderberg och Jan-Olov Thellebo.

På Pilgrimscenter presenterade arbetsgruppen alternativen för föreningens 
framtid. I samband med kallelsen till mötet på restaurang Grankotten 
bifogades arbetsgruppens rapport om alternativen för föreningens framtid. 
Informationen finns dessutom att ladda ner på hemsidan. 45 medlemmar var 
närvarande på restaurang Grankotten. Där genomfördes en stadgeenlig 
omröstning om föreningens framtid. Samtliga deltagare röstade för en fortsatt 
verksamhet. 

Ett slutgiltigt beslut skall ske vid årsmötet 2021. Om och hur årsmötet kan 
genomföras är inte klart.

SLUTORD

Ett ovanligt verksamhetsår är tillända. I skrivande stund är osäkerheten stor 
inför vilka aktiviteter som kan genomföras under 2021. Ett vårprogram är inte 
genomförbart med undantag möjligen för årsmötet. Styrelsen återkommer 
med besked kring detta.
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Ett stort tack till alla som visat tålamod och deltagit i de aktiviteter som vi 
kunnat ordna under året. Tack och vi hoppas att viruset minskar så att vi har 
möjlighet att träffas under trevliga former 2021.

Sundsvall februari 2021
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