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Kallelse till RTPK:s årsmöte den 15 april         

kl. 11.00.  Mötet genomförs digitalt.  

Eftersom SR:s studior är stängda för utomstående 

och nu gällande restriktionerna hindrar möten 

genomförs årsmötet digitalt  via Zoom.  

Du som vill delta ska anmäla dig med din e-

postadress till ingrid.ostlund@rtpk.se senast 

den 14 april. Enkla instruktioner om hur du 

ansluter till Zoom med din dator, padda eller 

smarta telefon, liksom övningsmöjligheter skickas 

till den som anmäler sig.  

På mötesdagen skickas en länk till mötet till den e-

postadress du anmält. Det finns möjlighet att 

koppla upp sig i god tid innan årsmötet börjar, och 

om någon vill testa tidigare så hjälper styrelsen till.  

Motioner ska vara hos styrelsen senast 1 april. 

Verksamhetsberättelse, den ekonomiska 

redovisningen liksom medlemsstatistik och 

revisionsberättelse finns att läsa på hemsidan 

rtpk.se. Styrelsens förslag till nya stadgar 

bifogades förra numret av RTPK Nyheter. 

 

 

Dagordning årsmöte  2021 
 

1.   Mötets öppnande 

2.   Val av ordförande för mötet  

3.   Val av sekreterare för mötet  

4.   Val av två justeringspersoner tillika  

      rösträknare 

5.   Godkännande av kallelse och dagordning  

6.   Styrelsens och revisorernas berättelser  

7.   Ansvarsfrihet för styrelsen 

8.   Styrelsens förslag till nya stadgar 

9.   Ärenden som i förväg har anmälts av     

      klubbens medlemmar 

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och  

      budget 

11. Fastställande av årsavgift 2022 

12. Val av styrelse och styrelseordförande 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning och sammankallande 

15. Meddelanden från styrelsen: 

17. Mötet avslutas 
 

Välkomna!                                                     

Styrelsen 

 

 

  

Adress: RTPK, SVT, KJ, 105 10 Stockholm.  Redaktör: Ingrid Östlund 
Telefon: 08-784 00 00.                                     Ansvarig utgivare: Lena Lundkvist 
E-post: medlem@rtpk.se                                  
Plusgiro: 40 24 62-6                                         Nästa nummer: Beräknas utkomma i juni. 
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Ordföranden har ordet   
 
Kära RTPK-are,  

"Alla goda ting kommer till den som väntar” – så lyder ett gammalt 

ordspråk. Om detta stämmer så har vi väl alla en synnerligen ljus tid att se 

fram emot…Vårt tålamod har ju verkligen satts på prov under Corona-

pandemin och nästan ofattbart många har drabbats hårt, på ett eller annat 

sätt. Under våren och försommaren är det kanske ett och annat utomhus-

arrangemang som kan genomföras i RTPK:s regi. Om regionerna lyckas 

vaccinera alla vuxna svenskar före halvårsskiftet så borde aktiviteter 

landet runt i alla fall kunna komma igång efter sommaren. Så härligt när vi kan ses igen!  

Men, det går ju att mötas även om det är kallt ute och pandemin fortfarande grasserar. I Växjö till exempel 

anordnas nu digitala månadsmöten. Det är inte så krångligt och ”tekniskt svårt” som det kanske låter, i alla 

fall inte för växjökamraterna, som sedan några år tillbaka haft kurser om sociala medier och digitala 

lösningar under ledning av ordförande Evert Carlsson. Ta kontakt med Evert om du vill ha tips om detta!  

Bättre med ett digitalt möte, än inget alls – ja, så ungefär var också tanken hos styrelsen när vi drog igång 

en satsning på RTPK:s Facebook-grupp RTPK ny. Långt över 500 medlemmar finns nu i gruppen. Förra 

året publicerades bl. a ett 40-tal videosamtal och ett antal filmer från resor med RTPK. Nytt tillkommer 

hela tiden. Facebook-gruppen är ett utmärkt forum för dig som vill ha kontakt med tidigare arbetskamrater 

och gruppen används också av dem som vill efterlysa ett gammalt minne, arbetskamrater eller annat. Så 

passa på du också, och hjälp till att hålla dialogen levande.  

Vi har tidigare informerat om att årsmötet 2021 ska genomföras 15 april kl. 11. Tyvärr har vi nu fått besked 

om att alla studiolokaler i Radiohuset är stängda och detär osäkert när de, p g a pandemin, kan öppnas för 

bokningar igen. Därför har styrelsen beslutat att mötet får ske med hjälp av det digitala mötesverktyget 

Zoom. Fördelen är att det inte finns några begränsningar för hur många som kan delta i mötet och att man 

kan befinna sig varsomhelst i landet och ändå vara med. Med en digital lösning får vi ju också ett helt 

smittsäkert möte. Du kan läsa mer om hur allt kommer att gå till på föregående sida. 

I april, närmare bestämt sista april, ska regionerna lämna in ansökningar om det vi kallar ”särskilda 

projektpengar” till styrelsen. Tanken är att ett extra bidrag ska ges till aktiviteter som kan locka nya 

medlemmar till RTPK och/eller vara regionöverskridande. Ta kontakt med ordförande i din region om du 

har idéer, här finns alltså pengar att hämta!  

Till sist; du har väl betalat din medlemsavgift, 200 kr, för 2021? Din avgift, tillsammans med bidragen från 

programbolagen, är helt avgörande för att föreningen ska kunna leva vidare. Alla förtroendevalda arbetar 

ideellt, inga arvoden utgår, men pengar behövs till uppvaktningar av jubilarer, till informationsutskick mm. 

Och när vi väl drar igång resor och aktiviteter igen, så är ju nästan allt subventionerat av föreningen och 

vissa aktiviteter t o m gratis för medlemmar. Så; tack till dig som har betalat!  

Nu önskar vi dig en fin vår och GLAD PÅSK! 

Lena Lundkvist,      lena.lundkvist@rtpk.se                                                                                          

ordförande 
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Det kommer en vår och sommar även i år……… 

Än vågar vi inte boka in några vår-aktiviteter. Men förhoppningsvis är vi snart vaccinerade 

och därmed redo att ge oss ut i verkligheten igen. Som vi saknar att få träffas!  

Vi har en massa spännande idéer och förslag. Vad sägs t. ex. om: 

”Djurgården från galärvarv 

till kärleksudde” en 

stadsvandring med guide.  

Eller kanske en heldags-utflykt 

till Nora med rundvandring och 

titt på arkitektur av Ralf Erskine. 

Galärvarvet 

 

   Grand Hotel, Saltsjöbaden 

 

En guidad vandring bland vacker arkitektur i Saltsjöbaden, varvat med lite skvaller följt av 

lunch på Grand Hotel finns också i planen.  

När sommaren sedan närmar sig kan vi bese blomster-

prakten på Rosendahls trädgårdar och fika i växthusen.  

Och föredrag! Vi har en lång lista på intressanta personer 

vi vill låta er träffa i Studio 5 i Radiohuset. Och om året 

som gått haft något gott med sig, så är det att vi lärt oss 

vara tillsammans digitalt. Vi räknar därför med att många 

av föredragen i Studio 5 ska kunna streamas, och därmed 

bli tillgängliga för medlemmar i hela landet.                           Rosendals trädgårdar 

Det finns många, många fler idéer. Kom gärna med förslag och önskemål!  

Ragna 

Maila till ragna.wallmark@gmail.com 
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Jubilarer maj – juni 2021    

 

Torsten Herrlin, 75 år 5/5 

Roland Karlsén, 80 år 7/5 

Börje Borg, 90 år 7/5 

Olle Hallberg, 90 år 8/5 

Eva Björkström, 75 år 11/5 

Enno Jürgens, 80 år 15/5 

Maj Lindström, 100 år 16/5 

Lennart Kaldensjö, 75 år 17/5 

Noomi Arvas Liljefors, 80 år 18/5 

Göran Wargin, 85 år 20/5 

Marie Lindahl, 70 år 23/5 

Anne Chaabane, 80 år 24/5 

Kerstin Tybring, 70 år 25/5 

Curt Forsmark, 75 år 27/5 

Birgitta Wallberg, 75 år 28/5 

Robert Wahlgren, 75 år 30/5 

Bo Olsson, 75 år 1/6 

Krister Lindell, 75 år 7/6 

Ulf Caresten, 75 år 10/6 

Roland Hammarstedt, 85 år 10/6 

Jan-Olof Rydén, 80 år 12/6 

Sven Georg Frisk, 70 år 13/6 

Morgan Anderbom, 75 år 13/6 

Per Lustig, 75 år 17/6 

Owe Gustavsson, 80 år 21/6 

Hans-Olof Jonsson, 75 år 25/6 

Thord G Romant, 80 år 25/6 

Ingemar Schmid, 80 år 26/6 

Kerstin From, 75 år 27/6 

Yngve Hansson, 75 år 27/6 

Mia Källström, 80 år 27/6 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar jan – 5 mars 2021 

 

Gunilla Cederlund, Stockholm 

Runar Enberg, Umeå 

Karina Folkesson, Umeå 

Stig Fredrikson, Stockholm 

Dan Gerell, Sundsvall 

Stefan Gillberg, Stockholm 

Kerstin Hagelin, Stockholm 

Peter Kullring, Malmö 

Bengt Lorentzon, Stockholm 

Thomas Nilsson, Stockholm 

Monica Ohlson, Stockholm 

Anna Petrén, Stockholm 

Karin Sheppard, Stockholm 

Anna-Kajsa Svärd, Sundsvall 

Bengt Svärd, Sundsvall 

Anders Öhlund, Umeå 

Birgitta Öhrström, Malmö 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Så här betalar du medlemsavgiften för 2021!   

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 

 

 

 

 

 


