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Styrelsemöte Torsdag 19 april 2018, kl 11.00-13.00 

Plats RTPK-kontoret, KJ 

 

 

Protokoll 4/18 
 

 

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

Ernerfeldt, Kerstin From, Lena Jormby, Göran Anderlind, Ingemar Löfgren 

  

Ej närvarande: Gudrun Kjellberg 

  

 

 

 

§ 1. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes efter att punkten ”Hedersmedlem” lagts till under ”Övrigt”. 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes. 

 

§ 3. Ekonomi 

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

 

§ 4. Rapport till/från regionerna 

 

Årsmöte med efterföljande Vårlunch äger rum torsdagen den 26 april:  

 

Årsmötet i Studio 4 i Radiohuset, Stockholm, kl 11.00-12.00.  

Allt verkar vara under kontroll inför årsmötet. Studio och teknik har bokats. Kaffe & kaka kl 10.30 har 

beställts. Dagordningen ligger klar i 60 ex. Verksamhetsberättelsen och Medlemsregistret processas just 

nu på tryckeriet Arkitektkopia och ska, förhoppningsvis, levereras i lagom tid till årsmötet.  

Några motioner har i dagsläget inte lämnats in. Däremot tänker RTPK:s ordförande under punkten 

”Information” ta upp ”GDPR” (Dataskyddsförordningen som gäller som lag i alla EU-länder fr o m 25 

maj 2018), ”Pengar till särskilda projekt”, ”Nya hemsidan” samt ”Hedersmedlemmar”. 

 

Vårlunchen på Solliden kl 13.00. 

Sammanlagt 208 deltagare har anmält sig till vårlunchen. 
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§ 5. Rapport om aktiviteter i Stockholm 

21 mars: Bio Mauritz ”Allt om Eva” – 23 besökare 

4 april: Atlas Copco, guidad gruvtur i Sickla – 30 deltagare 

10 april: Bio Mauritz ”Återstoden av dagen” – 15 besökare 

18 april: K-G Bergström, Minimemoarer, Hangaren, SR – 28 åhörare 

 

§ 6. Kommande aktiviteter 

26 april: Årsmöte och vårlunch 

2 maj: Astrid Lindgrens bostad på Dalagatan - fulltecknat 

7 maj: Drottningholms slottsteater  - 25 anmälda hittills 

16 maj: Scenkonstmuséet, guidad visning 

23 maj: Vårutflykt till Tureholms slott - fulltecknat 

29 maj: Hantverksvandring i Gamla Stan 

5 juni: Boule och öl 

20 aug: 5-dagarsresa till Berlin - fulltecknat 

 

§ 7. Hemsidan/Datafrågor 

Ny hemsida kör igång i samband med årsmötet den 26 april.  

- Genomgång av Mats och Göran inför årsmötet. 

Facebookutbildning på gång?  

- Kerstin B har varit i kontakt med Ekochefen Olle Zachrison och föreslagit 26 april (samma dag som 

årsmötet) kl 9.30. Hon har ännu inte fått något svar. 

 

§ 8. Medlemsblad 

Nästa nummer RTPK-Bladet (3/18) beräknas komma ut den 4 juni. Manusstopp den 23 maj. 

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

 

§ 9. Medlemsregister 

Det har inte tillkommit så många nya medlemmar under senare tid, vilket är ett problem.  

Rolf, registeransvarig, föreslog därför - med hänvisning till att den gamla hemsidan inte har fungerat till 

belåtenhet - att de som ansöker om medlemskap från och med nu ska få gratis medlemskap under resten 

av 2018. Förslaget stöddes av styrelsen – under förutsättning att den nya hemsidan fungerar för 

medlemsansökan. 

 

§ 10. Uppvaktningar 

Jubilarerna i maj och juni gicks igenom och fördelades. 

 

§ 11. Övrigt 

Verksamhetsberättelsen för 2017: scanning, antal ex, färg. 

- Allt material har levererats till tryckeriet, Arkitektkopia. Antal ex: 100 st. Årets färg: gul. 

Medlemsmatrikeln: antal ex, färg. 

- Antal ex: 100 st. Färg: gul. 
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Årsmötet: dagordning, lista över avlidna medlemmar 2017, valnämndens förslag till styrelse, 

verksamhetsberättelse, medlemsregister, motioner, bokad studio, teknik, mikrofon, bord på podiet, kaffe 

och kaka från Skafferiet m.m. 

- Se §4 ovan. 

Vårlunchen på Solliden. 

- Se §4 ovan. 

Fylligare presentation av styrelsen och dess medlemmar?  

- En hemsidesfråga, ansåg styrelsen. Gruppbilden fungerar bra. 

Anmälningar till aktiviteter; kan medföljande ”tränga ut” medlemmar?  

- Inget problem, ansåg styrelsen. Ingen åtgärd. 

Styrelsens resa till Sundsvall 16-17 maj 

- Färdbiljetter delades ut till de styrelseledamöter som åker till Sundsvall. 

Förslag från styrelsemötet i mars: Höstseminarium den 17 oktober + höstlunch den 18 oktober? 

- Styrelsen godkänner förslaget. Mats bokar Solliden för höstlunchen den 18 oktober. 

Förslag från styrelsemötet i mars: Björn Kallner och Koa arrangerar pubkvällarna i Sthlm? 

- Kerstin B kollar. 

Hedersmedlemmar 

- Kommer att uppmärksammas på årsmötet. 

 

§ 12  Nästa styrelsemöte 

Torsdagen den 17 maj 2018 i Sundsvall. 

 

./. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ingemar Löfgren   Kerstin Brunnberg 
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