
 
 

Nyheter nr 2 2023 

Mer jobb men han är så här glad ändå!

Jocke Norberg är medlemsan-
svarig i RTPK-styrelsen, så det är 
han som får allt mer att göra nu 
när nya medlemmar strömmar till 
i RTPK igen. 
 

Den första mars hade klubben 1214 

medlemmar. Därmed är vi i stort 

sett lika många igen som under 

toppåren på 2010-talet. Men 

ökningen har inte kommit av sig 

själv.  

Under pandemin valde många 

tidigare medlemmar att lämna 

klubben, och idag tillkommer inte 

lika många ”nypensionärer” per år 

som förr. PS-bolagen har färre 

anställda och många av dem väljer 

att jobba längre. Det är Jocke som 

vet vilka som går i pension varje 

månad och som skickar ett 

välkomstbrev med inbjudan till 

RTPK.                                                                                                                                     Foto Lena Lundkvist 

-Men många av dom som blir medlemmar nu har redan varit pensionärer i flera år utan att gå med, berättar 

Jocke. Och nu har dom hört av kompisar att vi har så många och bra aktiviteter så dom vill gå med, säger 

Jocke. Det är därför viktigt att ni som redan är medlemmar berättar om oss, påminner han.  

Största medlemsökningen sker utanför Stockholm. Dels har två nya regioner sett dagens ljus, Karlstad och 

Gotland. Men det beror också på att SR har så många anställda utanför Stockholm och de som jobbat på P4 där 

har nog inte alltid känt till RTPK. Men ett målmedvetet arbete från styrelsen och regionerna de senaste åren 

håller på att ändra på det. Men frågan är om Jocke tycker att det räcker med medlemmar nu. Det kanske blir för 

mycket jobb för honom. 

-Nej då säger han. Det är mer jobb med de gamla medlemmarna just nu – att pricka av vilka som betalat 

årsavgiften, påminna de som inte gjort det och höra av sig till dem som betalat två gånger, skrattar Jocke. 

                                                                                                                                                                                            Ingrid Östlund 
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Ordföranden har ordet   
 

Kära RTPK-are, 

Det var ganska många år sedan (man får gå tillbaka till 2017) RTPK hade 

över 1.200 medlemmar. Men nu är det ett faktum och det är förstås 

väldigt roligt. Även de som varit anställda i produktionsbolag men 

huvudsakligen jobbat för public service och de som varit pensionärer ett 

antal år, hittar i allt större utsträckning till RTPK.  Nu gäller det för oss i 

styrelsen i Stockholm och för alla i de tolv regionerna landet runt att 

förvalta detta förtroende. Vi måste fortsätta att värva nya medlemmar, 

värna dom och deras intressen men vi måste också vårda de som varit medlemmar länge och tillvarata 

deras önskemål om aktiviteter m m.  

Under 2023 verkar det (peppar, peppar..) som om vi ska kunna genomföra de aktiviteter som planeras. 

Både 2020 och 2021 präglades ju av restriktioner på grund av pandemin. Det innebar att aktivitetskassan 

fylldes på och att vi under 2022 kunde vara extra generösa med att subventionera och tämligen ofta också 

erbjuda gratis aktiviteter. I år är det ett annat läge. Inflationen är hög och kostnader för allt, från 

föreningens fasta utgifter till kostnader för guider, inträden, kaffe, luncher, utflykter, föredragshållare, osv 

har stigit. Därför kommer styrelsen att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för nästa år, år 2024, höjs till 

250 kronor. Vi tycker att det är rimligt och nödvändigt om vi fortfarande ska kunna erbjuda 

subventionerade aktiviteter och det är 15 år sedan årsavgiften senast höjdes. 

Apropå årsmöte, vi hoppas förstås att många tar tillfället i akt och vill delta. Kallelse finns här i RTPK 

Nyheter och på hemsidan kommer dagordning m m att publiceras. För den som inte kan vara med på plats 

erbjuder vi också i år en möjlighet att följa mötet via zoom. Efter årsmötet hålls sedvanlig vårlunch. I år 

serveras den på Källhagens värdshus.  

Under pandemin kunde förstås inga RTPK-resor genomföras. När sedan Ryssland inledde kriget mot 

Ukraina förra året ställdes den uppskjutna Moskvaresan in för gott. I maj i år hade vi hoppats på att kunna 

göra en resa till Helsingfors. Men tyvärr fick vi inte tillräckligt antal anmälningar. Frågan är hur stort 

intresset är för resor framöver. Vi vill gärna höra dina tankar och idéer kring detta! Hör av dig med ett 

mail till medlem@rtpk.se 

I skrivande stund vet jag att snö faller hos några RTPK-are medan det, sedan länge är vår, i alla fall 

meteorologiskt sett, hos andra. Hos de nyblivna RTPK-arna på Gotland funderar man över flera aktiviteter 

med ”naturtema”, i Göteborg planeras det för Dobidoo-samtal, i Falun har man redan bokat in utflykter till 

Siljansringen och på sjön Runn, i Norrköping blir det äventyrsgolf och i Luleå besök på ett orgelbyggeri. På 

flera håll görs förstås också studiebesök i mediehus och föredrag hålls om minnen från radio och tv och om 

dagens multimediala teknik. Något som är mycket uppskattat är också de rabatterade biljetter som 

föreningen, på olika orter, lyckas få till teater- eller konsertarrangemang. Se där ett litet, litet axplock av vad 

som väntar inom RTPK i vår! Hoppas att du har lust och möjlighet att vara med! Läs utskick som görs, eller 

titta på hemsidan rtpk.se. Där ska du hitta all information om både kommande och genomförda arrangemang 

landet runt.  

Lena Lundkvist, ordförande RTPK 

mailto:medlem@rtpk.se


  Vårlunch 17 april - dags att anmäla dig! 

  Men först årsmöte – och även där krävs anmälan. 
 

RTPK:s årsmöte hålls måndagen 17 april 2023 kl. 11.00 i Studio 3, Hangaren, 

Radiohuset i Stockholm. Kaffe/Te serveras från kl. 10.30 

Du som vill delta måste anmäla dig med e-post senast 10 april till janne.petersson3@gmail.com Du som 

inte har e-post kan ringa på tel. 070 528 50 53.  SR:s säkerhetsavdelning kräver en namnlista på 

deltagarna i förväg och de vill se din legitimation när du släpps in. 

Kan du inte delta fysiskt finns möjlighet att vara med digitalt via Zoom. Då anmäler du dig med din e-

post till ingrid.ostlund@rtpk.se 

Dagordning för årsmötet finns i bilaga. Och kom ihåg att du är välkommen att lämna förslag på 

styrelseledamöter och revisorer till valberedningens ordförande Mats Godée. Förslag på valberedare tas 

också gärna emot redan före mötet. 

Välkommen! 

 

 

Vårlunch serveras kl.13.00 i Villa Källhagen. Baren öppnar 12.00. 
     

   En kort promenad från Radiohuset ligger             

   Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10,    

   där vårlunchen serveras den 17 april.  

 

                          Meny:  

 

      Förrätt:    Sotad avokado med lökstekt        

                        råraka och citrondressing. 

      Varmrätt:  Dillstekt torsk med löjroms-   

                        sås, gräslökspuré och  

                        glaserade sojabönor. 

      Efterrätt:   Kaffe med chokladpralin 

      Vegetariskt alternativ: Grönsaks-   

                        cannelloni, parmesansås        

                        och varm Karl-Johan     

                        svampsallad. 
Foto: Villa Källhagens hemsida. 
 

Pris 375 kr för medlem, 525 kr för medföljande. Du anmäler dig genom att betala in till 

plusgiro 402462 - 6 eller till swish nr 123 17 194 91 med namn och aktivitet. Inbetalning ska 

vara kassören tillhanda senast den 1 april 2023.  

Om du önskar vegetariskt alternativ så anmäl det till gunillaasp6@gmail.com. 
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 Jubilarer 

 april - juni 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Stickan Alfonson, Göteborg 

 Anita Appeltofft, Stockholm 

Eva Brännman, Umeå 

Annika Engmark Lindh, Stockholm 

Eva Ericsson Rydberg, Stockholm 
 

 Eva Göransson, Växjö 

Birgitta Hagström, Stockholm 

Elle-Kari Höjeberg, Stockholm 

Sven Oluf Jensen, Stockholm 

Ann Jornéus Tenfält, Göteborg 

Owe Järlö, Gotland 

Marjaana Kytö Tideström, Stockholm 

Anders Lagervall, Stockholm 

Agneta Leffler, Stockholm 

Ingalill Lovén, Stockholm 

Peter Lund, Örebro 

Marie-Louise Lundgren, Gotland 

Susanne Lydin, Stockholm 

Beryl Melander, Stockholm 

Monica Nagler, Stockholm 

Lena Samuelsson, Stockholm 

Evabritt Selén, Stockholm 

Elisabeth Starby, Stockholm 

Anna Stål Isaksson, Stockholm 

Eva Svahn, Stockholm 

Stefan Tarvis, Stockholm 

Tommy Wahlgren, Gotland 

Vivian Wollmo, Stockholm 

Lennart Wretlind, Stockholm 

Margareta Östlind, Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Källander, 75 år 2/4 

Lisbeth Sicking, 80 år 3/4 

Ingvar Ernblad, 80 år 4/4 

Bengt Alsterlind, 80 år 8/4 

Agneta Leffler, 75 år 8/4 

Kjell Tunegård, 75 år 9/4 

Lotta Skoglund, 75 år 13/4 

Birgitta Lennerstrand, 85 år 17/4 

Birgitta Brensén, 80 år 18/4 

Kjell Engström, 80 år 18/4 

Sonja Ottosson, 85 år 18/4 

Hannes Palmér, 80 år 18/4 

Roland Önesand, 90 år 20/4 

Meta Bergqvist, 75 år 23/4 

Lars Stålberg, 80 år 24/4 

Jussi Nyman, 85 år 27/4 

Jill Zotterman, 80 år 27/4 

Kaj Östbring, 75 år 28/4 

Laila Gahm, 80 år 3/5 

Cecilia Hallgren-Järborg, 80 år 3/5 

Lars-Åke Engblom, 80 år 5/5 

Marianne Hugnell, 90 år 5/5 

Mona Sjöström, 90 år 7/5 

Jan Håkansson, 90 år 8/5 

Kjell Jakobsson, 80 år 12/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Söderlund, 85 år 13/5   

Leif Kempe, 85 år 14/5 

Karl-Erik Lindström, 75 år 15/5 

Olle (Per-Olof) Mossberg, 85 år  

17/5 

Gunilla Saulesco, 80 år 18/5 

Jan Jonsson, 75 år 20/5    

Bo Orelöv, 90 år 26/5 

Ann-Kristin Jönsson Weyler,  

75 år 28/5 

Stig Karlsson, 80 år 29/5 

Hans Ånell, 85 år 29/5 

Christian Risberg, 80 år 30/5 

Bo Svanteson, 80 år 5/6 

Lotti Ekberg, 80 år 13/6 

Rolf Söderberg, 90 år 13/6 

Elisabet Löf, 75 år 15/6 

Sven L-O Johansson, 75 år 16/6 

Birgitta Lagerqvist, 80 år 22/6 

Gerd Petersson, 75 år 26/6 

Peo Thisner, 80 år 27/6 

Per-Ove Engstrand, 85 år 29/6 

Eva B Lundblad, 80 år 30/6 
 

 

Nya medlemmar 

Januari – mars 2023 

  
Christer Ahlqvist, Stockholm  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   
 

Vi ser helst att du betalar din medlemsavgift före den 28 februari.  

Det kan du göra genom att betala 200 kronor till vårt  

Plusgiro 40 24 62-6 och skriva Medlemsavgift 2022 och namn.  

Eller betala via Swish till nummer 123 17 194 91 och skriva  

Medlemsavgift 2022 och namn. Eller Swisha med QR-koden.  

Då behöver du inte skriva något alls men betalningen kan bara 

 gälla dig själv. 

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2023? 
 

Det kan du göra genom att betala 200 kronor till vårt            

Plusgiro: 40 24 62 - 6 och skriva Medlemsavgift 2023 och namn.  

Eller betala via Swish till nummer 123 17 194 91 och skriva 

Medlemsavgift 2023 och namn. 

 

Eller Swisha med QR-koden här t.v. Då behöver du inte skriva namn 

eller något annat men betalningen kan bara gälla dig själv. 

 

Många har redan betalat, så kolla så att du inte betalar igen. Vi har 

svårt med återbetalningar! 

                                             

 Jocke Norberg, medlemsansvarig. 

 


