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Styrelsemöte Torsdag 17 maj 2018, kl 13.00-14.00 

Plats Restaurang Grankotten Sundsvall 

 

 

Protokoll 5/18 
 

 

Närvarande: Kerstin Brunnberg, Mats Godée, Staffan Sillén, Ragna Wallmark, Rolf 

Ernerfeldt, Kerstin From, regionernas representant Ingvar Ernblad. 

Adjungerade från Sundsvalls RTPK: Dag Jonzon, Esko Wiklund, Runo Hamberg 

  

Ej närvarande: Gudrun Kjellberg, Göran Anderlind, Ingemar Löfgren  

  

 

§ 1. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes efter att punkterna Jan Pettersson och förnyelse av passerkort lagts till 

under ”Övrigt”. 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes. 

 

§ 3. Ekonomi 

Ekonomisk rapport per den 17 maj 2018 gicks igenom och godkändes (se bilaga). 

 

§ 4. Rapport till/från regionerna 

 

Ordförande inledde styrelsemötet med att tacka arrangörerna i från Sundsvall för de välordnade, 

välkomnande och mycket berikande arrangemangen den 16 och 17 maj: 

Välkomstdrink på Hotel Knaust, restaurangbesök med tillhörande roliga samtal och en sällsynt fin 

stadsvandring under ledning av byggnadsantikvarie Johanna Ulfsdotter vilket gav mersmak att komma 

tillbaka till Sundsvall och se mer av dess historia och nutid. 

 

Årets höstseminarium äger rum i Stockholm den 17 oktober 

Höstlunchen den 18 oktober aväts  på Solliden 

 

Kort diskussion fördes också och det viktiga samarbetet inom RTPK som helhet och samarbetet med 

externa kolleger, t ex Publicistklubben lokalt såväl i regionerna som i distrikten, för att säkra syftet med  

klubben; bildande och trevlig samvaro, fortsätta att bevara  det kollektiva minnet och följa med i 

samhällsdebatten i allmänhet och medieutvecklingen i synnerhet. 
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§ 5. Rapport om aktiviteter i Stockholm 

26 april: Årsmöte, Radiohuset, Sthlm – c:a 70 medlemmar 

26 april: Vårlunch, Solliden, 208 deltagare  

2 maj: Astrid Lindgrens bostad Dalagatan 46, 24 deltagare  

7 maj: Drottningholms slottsteater, 27 deltagare  

16 maj: Scenkonstmuséet, guidad visning, 18 deltagare   

 

§ 6. Kommande aktiviteter 

23 maj: Vårutflykt till Tureholms slott 23 anmälda  

29 maj: Hantverksvandring i Gamla Stan, 11 anmälda  

5 juni: Boule och öl  

20 aug: 5-dagarsresa till Berlin. Fullbokad 

Förslag på ytterligare aktiviteter: Faktakollen (Fredrik Laurin och Jenny Küttim), Almqvist som 

journalist, Djurgården som industristad.  

 

§ 7. Hemsidan/Datafrågor 

Utbildning i regionerna om RTPK:s nya hemsida äger rum vid höstmötet i oktober liksom en gemensam 

Facebookutbildning 

 

§ 8. Medlemsblad 

Nästa nr av RTPK-Bladet (nr 3/18) beräknas komma ut den 4 juni.  

Manusstopp den 23 maj. 

RTPK-Bladet 4/18 kommer ut i början av oktober. Manusstopp den 19 september. 

 

§ 9. Medlemsregister 

Inga kommentarer på mötet 

 

§ 10. Uppvaktningar 

Jubilarerna i maj och juni gicks igenom och fördelades på förra mötet. Juli och augusti uppvaktningarna 

fördelas vid mötet den 7 juni. 

 

§ 11. Övrigt 

Summering och slutsatser efter årsmötet/vårlunchen gav att det var en lyckad tillställning – maten bättre 

än förra året och seg servering gjorde inget eftersom alla hade mycket att prata om och frågan 

välkomnande tal behövs, ventilerades, utan förslag till åtgärd.  

 

Beslut om GDPR plan. Vi skickar ut information, dels i nyhetsbrevet, dels i bladet hur medlemsregistret 

används och att medlemmarna får höra av sig om de vill att vi tar bort några uppgifter. Ansvar Mats och 

Kerstin B. 
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Förslag på datum för styrelsemöten hösten 2018 (se bilaga) godkändes 

Förslag på måndagsjourer hösten 2018 (se samma bilaga som ovan) godkändes. 

Björn Kallner och Koa har sagt ja till att ansvara för pubkvällarna i Sthlm. 

 

Janne Pettersson, nypensionär från Sveriges Radio adjungerades till styrelsen från och med dagens 

datum, som förstärkning, eftersom Gudrun är sjuk. 

  

Passerkorten går ut i juni och måste förlängas. Kerstin B ansvarar.  

 

§ 12 Nästa styrelsemöte 

Torsdagen den 7 juni 2018 i Stockholm 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

 

 

 

............................................  ............................................ 

Kerstin Brunnberg   Ragna Wallmark  
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