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Ett annorlunda år och ett annorlunda ”Blad” 

Nej, 2020 blev inget vanligt år för oss RTPK:are. I den mån vi kunnat träffas, har det nästan uteslutande skett 
utomhus och med distans. Bilden ovan är från en promenad på Norra begravningsplatsen i Solna. En av de 
aktiviteter som ändå kunde genomföras i Stockholm. 

RTPK-Bladet ser inte heller riktigt ut som ni är vana. Från och med det här numret trycks inte bladet på tryckeri, 
utan styrelsen kopierar upp det på enklare papper och skickar det i kuvert till de medlemmar som fortfarande inte 
har någon e-post. Det blir allt färre som inte kan ta emot klubb-information elektroniskt och på det här sättet blir 
postutskicken både billigare och enklare att producera för klubben. Vi kommer självklart att fortsätta skicka ut ett 
nyhetsbrev på papper, så länge behovet finns men det blir alltså i den här formen.   

Redaktionen 

Glöm inte betala medlemsavgiften senast 28 

februari!  Betala din medlemsavgift på 200 kr för 

2021 via Plusgiro 402462-6. Inga avier kommer 

att skickas ut i år. Märk betalningen med ditt namn 

och att det gäller medlemsavgift för 2021. 

Jocke Norberg, medlemsansvarig 

 

 

 

 

 

Årsmötet hålls den 15 april kl 11.00 i Studio 5 i 

Radiohuset. Mötet anpassas efter de restriktioner som 

gäller då, både från Folkhälsomyndigheten och från SR. 

Planen är att streama mötet via hemsidan för att också 

möjliggöra deltagande på distans. OBS! Styrelsen lägger 

fram förslag till stadgeändring på mötet. Mer om det på 

sid 2. Förslaget bifoga. Dagordning mm. i mars-numret. 

 

mailto:medlem@rtpk.se


 
 

 
 

Ordföranden har ordet   
 

Kära RTPK-are,  

När du nås av dessa rader har redan ett antal veckor av år 2021 passerat. 

Jag gissar att vi är många som sett fram emot detta nya år och att vaccinet 

mot Covid 19 ska komma. Aktivitetsansvariga, landet runt, ligger i 

startgroparna och vi håller tummarna för att någon av de uppskjutna 

RTPK-resorna kan genomföras i slutet av året. Via RTPK Nyheter, 

hemsidan rtpk.se och regionernas egna kanaler kommer du att hitta 

information om vad som händer i föreningen. Redan nu kan vi dock 

berätta att 2021 års årsmöte äger rum TORSDAG 15 APRIL KL. 11 i 

studio 5 i Radiohuset i Stockholm.  

Den här gången är årsmötet extra viktigt eftersom ett förslag till nya stadgar ska behandlas.  

Nuvarande stadgar har ett antal år på nacken och det har därför, i praktiken, inte varit möjligt att efterleva 

dom. I många delar är de också onödigt precisa och omfattande. Andra frågor, t. ex om medlemsavgiften, 

ska ju avgöras vid ett medlemsmöte och inte i stadgarna. I en särskild arbetsgrupp, i styrelsen och i möten 

med regionordföranden har ett gediget arbete skett i stadgefrågan. Det är förstås viktigt att nya stadgar är 

tydliga och bättre anpassade efter föreningens verksamhet och den utveckling som sker i samhället i stort. 

Styrelsearbetet måste vara effektivt och flexibelt, inte minst när omvärlden förändras. Nu finns t. ex fler och 

snabbare sätt att informera än tidigare, och det finns många olika slags pensionslösningar vilket leder till 

medlemskapsfrågan måste ses över osv osv.  Formell kallelse till årsmöte och verksamhetsberättelse mm 

kommer i nästa nyhetsbrev. Förslaget till nya stadgar finns som bilaga till detta nyhetsbrev. Tilläggas kan 

att stadgeförändringar ska beslutas av två medlemsmöten. Därför kommer styrelsen att kalla till ännu ett 

medlemsmöte senare under året.  

Apropå medlemskap; så här i början av ett nytt år är det förstås dags att påminna om att medlemsavgiften 

måste betalas senast under februari månad. Den ”goda nyheten” är att avgiften fortfarande bara är 200 

kr/år. Tack vare att du betalar din avgift, och inte minst tack vare ett generöst bidrag från programbolagen, 

kan RTPK fortsätta att anordna subventionerade (och ibland helt gratis!) aktiviteter, vi uppvaktar så många 

som ungefär 200 jubilarer varje år, vi hanterar information, också via post till det fåtal som inte har dator m 

m. Så; betala din avgift så snart som möjligt. Tack! 

Till sist skulle jag vilja avsluta med en vädjan: låt oss hjälpas åt så att vi får nya medlemmar i 

föreningen! Det finns redaktioner, arbetsgrupper och enskilda personer som inte nåtts av information om 

RTPK och RTPKs nuvarande regionindelning täcker inte längre in public service-bolagens alla 

produktionsorter. Om RTPK även framöver ska vara en roande och stimulerande samlingsplats med 

aktiviteter, resor, information, diskussioner, det digitala ”klubbrummet” på Facebook mm, och kunna 

behålla bidraget från programbolagen så måste vi kontinuerligt få nya medlemmar. Om du har idéer om hur 

vi kan bli fler, om vad vi kan göra för att få RTPK att bli en ännu mer intressant förening – hör av dig till 

styrelsen. Alla tankar och förslag är välkomna!  

Nu vill jag, och styrelsen, önska dig en god fortsättning på år 2021 och vi sänder en särskild hälsning till 

alla jubilarer!  

Lena Lundkvist,      lena.lundkvist@rtpk.se                                                                                          

ordförande 

PS Och du glömmer väl inte att titta in till RTPK ny på Facebook? Där finns uppskattade inslag i vår 

”julkalender” och fler videosamtal och annat intressant kommer under året. DS 
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Ett annorlunda år, men inte alls helt utan aktiviteter trots allt! 

Våren, sommaren och hösten 2020 blev tyvärr året då de flesta planerade och eftertraktade aktiviteter måste ställas 

in. Här tecknar Birgitta Arvidson, regionordförande i Falun, en bild av året som får tala för alla regionerna i klubben. 

 
 

De delar av året när det gick att träffas, blev det många vandringar, som snabbt blev fulltecknade. Här ett litet axplock, 

med bilder från Stockholm, där det bl.a promenerades runt Skeppsholmen och Kastellholmen, och i spåren av 

stockholms historiska kvinnor, för 

att nämna några. Vädret var inte 

alltid det bästa, men det 

avskräckte inte!  De som lyckades 

få en plats på en av vandringarna 

på Norra begravningsplatsen i 

Solna hade inte tur med vädret, 

som syns på bilden här t.h. Men de 

fick en kontrastrik och kändistät 

Corona-vandring mellan de olika begravnings-kulturer som finns representerade på Norra: protestantiska, katolska, 

judiska, romska, icke-konfessionella m fl. Bilden på August Strindbergs kors tog Ulf Björnbäck. 
 

 

 

 

 

 

Runt jul och nyår presenterade också RTPK ny, vår egen facebook-grupp, en egen minijulkalender. Här är ett axplock bland 

luckorna.  Ingrid Edström mindes de första julkalendrarna i radio och tv, Christina Mattsson, bl. a folklivsforskare, 

berättade om Grötgubben och Hej Tomtegubbar.  Ola Gäverth, Konstföreningens ordförande, beskrev Carl Larssons jul 

medan Ginna Lindberg från Ekot kontrade med bl.a Trumps jul. Gympa – Sofia berättade historien om sin succé och 

Annika Lantz bekände att hon egentligen vill gå med i RTPK och det nu genast! 

       Annika Lanz                Christina Mattsson                    Ola Gäverth                            Janne Petersson 

 

 
 

En del ”ordinarie” aktiviteter blev det trots allt. I 

Sundsvall passade regionen på att fira tre heders-

medlemmar i början av hösten, innan det blev skarpt 

Corona-läge igen. 

Lillemor Hallberg, Runo Hamberg och Maritta Selin  

heter de tre glada hedersmedlemmarna som fick 

blommor och diplom i Sundsvall. 

”I mars 2020 upphörde plötsligt all verksamhet i RTPK Falun p g a Coronan men när vi suttit i frivillig 

karantän några månader kröp vi ut ur våra bubblor och började träffas på utecaféer under sommaren vid 

tre tillfällen. I september dristade vi oss till att ha en specialvisning på Linderdahlska gården i 

Sundborn. Vi var ju bara 70+-are som hållit oss ganska isolerade. I oktober hyrde vi en stor lokal och 

hade Lars Moberg som gästföreläsare inför det amerikanska presidentvalet. Sedan kom andra vågen och 

vi kröp in i våra bubblor igen.  Hälsningar Birgitta” 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Jubilarer februari – april 2021                               Nya medlemmar sept 2020-jan 2021 

 

Björn Löthman, 75 år 2/2 

Anita Holm, 70 år 3/2 

Margaretha Alming, 85 år 3/2 

Bia Sjögren, 90 år 3/2 

Per-Erik Liljeström, 75 år 6/2 

Marina Nyman, 80 år 9/2 

Jonathan Mair, 75 år 13/2 

Inger Sundberg, 80 år 15/2 

Stefan Mattisson, 70 år 16/2 

Ulf Lindfelt, 80 år 16/2 

Lis Svensson, 70 år 17/2 

Ulla Westblom, 75 år 18/2 

Monika Sandberg, 70 år 19/2 

Bo Ingerstam, 70 år 20/2 

Jan Erik Wieselberg, 75 år 21/2 

Lars-Erik Lorentzon, 80 år 22/2 

Lars Ag, 90 år 22/2 

Mariann Birgersson, 80 år 26/2 

Lars-Christer Paulsson, 75 år 27/2 

May-Britt Rehnfeldt, 85 år 2/3 

Sten Bergman, 85 år 4/3 

Torbjörn Wax, 85 år 6/3 

Bengt Dyme, 85 år 10/3 

Christina Gustavsson Götze, 75 år 13/3 

Bertil Ögren, 80 år 15/3 

Gun Ekroth, 80 år 18/3 

Anita Brännström, 75 år 23/3 

Jan Floby, 70 år 28/3 

Gunilla Larsson-Yous, 75 år 28/3 

Christina Klevegård-Johnsson, 70 år 29/3 

Elisabeth von Scheven, 80 år 30/3 

Annika Christiernin Ågren, 75 år 1/4 

Bengt Raab, 90 år 2/4 

Staffan Wiklund, 70 år 7/4 

Gunilla Flinck, 90 år 7/4 

Björg Höie Lodö, 80 år 11/4 

Gunilla Friis, 75 år 13/4 
Agneta Andersson, 80 år 13/4 

Bodil Svensson, 80 år 14/4 

Åke Rylander, 75 år 15/4 

Karin Elander Gustafsson, 75 år 16/4 

Märit Breitholtz, 85 år 16/4 

Ulla Ungermark, 85 år 16/4 

Carl-Eric Carlberg, 90 år 21/4 

Bengt Högberg, 80 år 27/4 

 
 

 

Bim Clinell, Stockholm 

Christer Frey, Stockholm 

Stefan Jansson, Växjö 

Kerstin Karlsson, Stockholm 

Ann-Charlotte Lannebjer, Stockholm 

Kjell-Åke Larsson, Örebro 

Margareta Lexius, Stockholm 

Per Olov Nilsson, Malmö 

Gerd Petersson, Växjö 

Inga Ramsten, Stockholm 

Kenth Steding, Umeå 

Kristina Uddholm, Stockholm 

Claes Wemar, Malmö 

Per Yng, Stockholm 

Lennart Zetterberg, Stockholm 

Lars Ag, Stockholm 

 

 

Från och med mars försvinner 
klubbens telefonsvarare.  

I stället för att lämna meddelanden kan 

ni nu ringa till PS-bolagens växel, 

08 784 00 00 och fråga efter RTPK.   

Eller så kan ni ringa direkt till: 

Lena Lundkvist, ordf.  070 884 77 03 

Janne Petersson, sekr. 070 528 50 53 

Ingrid Östlund, info. 070 996 66 18 

Ni kan också maila till 

lena.lundkvist@rtpk.se 

janne.petersson@rtpk.se 

ingrid.ostlund@rtpk.se 

Alla styrelseledamöter nås också via 

epost från hemsidan rtpk.se. 
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