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Styrelsemöte Fredag 19 januari 2018 , kl 11.00-13.00 

Plats RTPK-kontoret, KJ 

 

Protokoll 1/18 
 

 

Närvarande: Kerstin Brunnberg, Mats Godée, Kerstin From, Ragna Wallmark, Rolf Ernefeldt, 
Staffan Sillén, Lena Jormby, Göran Anderlind, Ingemar Löfgren 

  

Ej närvarande: Gudrun Kjellberg 

  

 

 

 

§ 1. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes efter att fem punkter (”Namnskyltar”, ”Diascanner”, ”RTPK:s 

organisation i landet”, ”Medlemsvärvning” samt ”Teaterbiljetter”) lagts till ”Övrigt”. 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes. 

 

§ 3. Ekonomi 

Ekonomisk rapport:  

Ekonomin för 2017 gicks igenom. Utfallet landade på minus 3 108 kr.  

Revision och budget:  

Mötet med revisorerna bör ske under vecka 9. Kerstin B kontaktar revisorerna angående exakt dag. 

Budgetmöte den 15 feb med regionernas representant Birgitta Arvidson i samband med styrelsemötet: 

Styrelsen beslutade att senarelägga styrelsemötet den 15 feb till 13.00-15.00 med hänsyn till Arvidsons 

restid mellan Falun och Sthlm. 

Policy/regelverk för ”Speciella projekt”:  

Ny skrivning presenteras vid nästa styrelsemöte. 

  

§ 4. Rapport till/från regionerna 

Vårmöte med efterföljande vårlunch (Solliden) hålls den 26 april. Ytterligare information kommer i 

RTPK-Bladet nr 2 i början av mars. 

 

§ 5. Rapport från stockholmsaktiviteter 

Inget att rapportera om eftersom inga aktiviteter har ägt rum sedan styrelsemötet i december 2017. 
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§ 6. Kommande aktiviteter 

31 jan: Vikingaliv, rundvandring på nya vikingamuséet, Djurgården. Det finns platser kvar. 

6 feb: Bio Mauritz – ”Billy Elliot”  

13 feb: Möte med SR:s VD Cilla Benkö, Hangaren SR 

21 feb: Pubkväll på Röde Orm 

6 mars: Bergmanutställning på Hallwylska museet 

20 mars: Bio Mauritz 

4 april: Atlas Copco, guidad gruvtur 

10 april: Bio Mauritz 

18 april: K-G Bergström, ett politiskt journalistliv, Hangaren, SR 

26 april: Årsmöte och vårlunch 

20 aug: 5-dagarsresa till Berlin. 31 anmälda. 

 

§ 7. Hemsidan/Datafrågor 

Ny hemsida: 

Styrelsen beslutade att upphandla tjänst för byggande av ny hemsida. Två offerter har tagits in. 

Redaktionskommittén fick i uppdrag att gå vidare med frågan. 

Lägga ut del av arbetet med hemsidan: 

Se ovan 

Facebookutbildning: 

Kerstin B gör ett nytt försök att få till stånd en utbildning under våren. 

 

§ 8. Medlemsblad 

Utgivningsplanen godkändes: 

RTPK-Bladet nr 2/18 beräknas komma ut kring den 9 mars. Manusstopp den 21 feb. 

RTPK-Bladet nr 3/18 beräknas komma ut kring den 8 juni. Manusstopp den 23 maj. 

 

När det gäller RTPK-Bladet nr 4/18 så avvaktar styrelsen med utgivningsdatumet så att det inte ligger 

alltför nära sommarslutet. Återkommer. 

 

§ 9. Medlemsregister 

- Medlemsavgifterna, som ska vara inbetalda senast den 28 februari, har börjat trilla in. 

- Styrelsen beslutade att registret på den gamla hemsidan RTPK.org ska tas bort – samtidigt som 

styrelsen fortsatt utreder om det ska finnas, eller inte finnas, ett register på den nya hemsidan. 

- Styrelsen uppmanar alla att meddela styrelsen, så långt det är görligt, när någon medlem de känner har 

avlidit. För att undvika onödiga missförstånd.      
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§ 10. Uppvaktningar 

Jubilarer för februari 2018 gicks igenom och fördelades. 

 

§ 11. Övrigt 

Årsredovisningar/verksamhetsberättelser för 2017: 

Efter att deadline gick ut igår, den 18 januari, har alla regioner – utom Växjö, Sundsvall och Umeå – 

lämnat in sina texter. Kerstin B tar kontakt med dem som ännu inte har hunnit skicka in sina bidrag. 

Styrelsens resa till Norrland. Var? När? Sundsvall 16-17 maj?: 

Eftersom den ursprungliga planen med Umeå sprack p g a att det inte längre finns en fungerande 

styrelse i Umeå, så går frågan vidare till Sundsvall om de kan stå som värd för resan den 16-17 maj. 

Kerstin B kollar med Sundsvall. 

Genomläsning av RTPK:s stadgar för ev ändringar och uppdateringar:  

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte i februari. 

Ändringar i Lilla Lila:  

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

Namnskyltar: 

Styrelsen beslutade att slänga alla gamla och överblivna namnskyltar som ligger och skräpar på RTPK:s 

kontor. 

Diascanner: 

På RTPK:s webbsida finns ett erbjudande till medlemmarna om möjlighet att hyra en diascanner. 

Styrelsen diskuterade den principiella frågan om RTPK verkligen ska förmedla detta – som om det vore 

RTPK som hyr ut scannern. Mötet beslutade att RTPK inte ska administrera liknande annonser och att 

det är bättre om man lägger dem på fora där medlemmarna kan kommunicera sinsemellan, t ex på 

Facebook eller liknande. 

RTPK:s organisation runt om i landet: 

Styrelsen ser det som extremt bekymmersamt att några regioner inte tycks fungera. Så, vad göra? 

Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte. 

Medlemsvärvning: 

Utomstående medarbetare som en längre tid har arbetat som frilansare eller som bolag för public 

servicebolagen, och som vill bli medlemmar i RTPK, borde lättare få bli det. Skaran av frilansare/bolag 

lär inte bli mindre och styrelsens åsikt är att vi så snart som möjligt borde fatta ett tydligt 

inriktningsbeslut i frågan.     

Teaterbiljetter: 

Är Gudrun Kjellberg beredd att ta över ansvaret för teaterbiljetterna? Frågan tas upp på styrelsemötet i 

februari. 
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§ 12  Nästa styrelsemöte 

Torsdag 15 februari 2018 kl 13:00-15:00, RTPK-kontoret, KJ. 

 

 

./. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ingemar Löfgren   Kerstin Brunnberg 
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