
 
 

Nyheter nr 1 2023 

Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli !

Själva meningen med föreningen är ju att vi ska träffas och trivas! Och det gör vi RTPK:are verkligen i 

december. Då äter vi julbord över hela landet, och en del även över vattnet på julbords-kryssningen 

Stockholm - Mariehamn. Ovan ser ni ett axplock från Malmö, Jönköping, Göteborg, Karlstad, Stockholm, 

Umeå och kryssningen. Fler bilder hittar ni på hemsidan rtpk.se och i facebook-gruppen RTPK ny. 
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Ordföranden har ordet   
 

Kära RTPK-are, 

När jag blickar tillbaka på det år vi nu lagt bakom oss kommer jag att 

tänka på det gamla ordspråket ”på rullande sten växer ingen mossa”. 

Varför? Jo, för att RTPK i högsta grad varit ”rullande”, i full fart 

under 2022! 

Det är ett nog ett decennium sen föreningen fick en ny region senast. 

Men under 2022 fick RTPK inte mindre än två nya regioner, nämligen 

RTPK Karlstad och RTPK Gotland. Så fantastiskt roligt! Varmt 

välkomna alla värmlänningar och alla gotlänningar! Självklart måste också en välkommen-hälsning 

riktas till alla, som i övriga regioner, blivit nya medlemmar under det gångna året. RTPK fick inte 

mindre än nästan 150 nya medlemmar under 2022. Det är rekordmånga och det är vi i styrelsen 

ödmjukt tacksamma och stolta över. Ganska många av de nya har arbetat på SR, en hel del är nyblivna 

pensionärer men tidigare public service-medarbetare i alla åldrar har hittat till RTPK. Orsaken till de 

nya regionerna och nya medlemmarna är förstås det aktiva rekryteringsarbetet som bedrivits landet 

runt och att de aktiviteter som anordnas och erbjuds RTPK-medlemmarna är attraktiva. 

Allt arbete inom RTPK är ideellt, så låt mig passa på att uttrycka min beundran och tacksamhet för det 

omfattande jobb förtroendevalda och andra aktiva uträttar. Och låt mig också påminna om att du som 

medlem är varmt välkommen att höra av dig till styrelsen eller valberedningen i din region och erbjuda 

dina tjänster. Du måste ju inte sitta med i en styrelse, om du inte vill. Du kan ju hjälpa till vid en 

enskild aktivitet eller på många andra sätt. 

Nu har vi gått in i ett nytt år. Låt oss hoppas att detta år, till skillnad från både 2020, 2021, och 2022, 

inte ska präglas av pandemier och restriktioner. Vi i RTPK vill ju träffas och umgås! Aktiviteter 

kommer att erbjudas i alla regioner. Redan nu vill jag passa på att uttrycka en förhoppning om att så 

många som möjligt kommer att delta i årsmötet och vårlunchen den 17 april. Mer detaljerad 

information om detta kommer att finnas bl a på vår hemsida och där kommer du så småningom också 

att hitta verksamhetsberättelse och alla andra dokument inför årsmötet.  

Vi i styrelsen har, i samråd med regionordförandena, inlett arbetet med RTPK:s budget 2023 (den ska 

formellt beslutas på årsmötet), vi ska under året fortsätta att utveckla föreningsarbetet med t ex bättre 

digitala verktyg för ekonomihanteringen, vi kommer fortsatt att bidra till rekryteringsaktiviteter och 

regionöverskridande möten och vi vill förstås värna alla er som redan är medlemmar i föreningen. Det 

sistnämnda gör vi genom satsningar på aktiviteter landet runt som vi hoppas ska upplevas som roande, 

berikande och spännande. Kanske ses vi framöver? 

Nu önskar hela styrelsen alla medlemmar en god fortsättning på 2023! 

Lena Lundkvist 

ordförande RTPK 

 



 

RTPK har fått sin tolfte region – Gotland hann i mål strax före årsskiftet. 

Det är Sverker Eriksson och Björn Carlsson, som håller i rodret för den nya 

regionen på Gotland. Strax före jul träffades medlemmarna där och höll ett 

konstituerande möte.  

Nu marscherar man i rask takt mot femton medlemmar. Inom kort får 

regionen också sin egna flik på hemsidan rtpk.se. Då kan också 

sommargotlänningar från fastlandet och andra se vilka aktiviteter som 

planeras, och kanske passa på att delta och träffa kollegor från Gotland vid 

nästa besök! 

Den andra nya regionen som bildades under 2022 var Karlstad, som nu har  

nära 40 medlemmar och redan startat ett arbete om lokal mediehistoria. 

 

Följ med RTPK till Helsingfors 20–24 maj med guidning av Bengt o Karin Lindroth.   

Läs allt om resan, pris och hur man anmäler sig i separat bilaga eller på hemsidan rtpk.se                             

 

”Save the date”   – den 17 april är dagen för årsmöte och vårlunch 2023! 

 

Årsmötet startar kl. 11.00 i Studio 3, Hangaren, 

Radiohuset. Möjlighet delta via Zoom ska finnas. 

Motioner/framställningar ska vara hos styrelsen 

senast sex veckor före årsmötet, så vill du ta upp 

något kan det vara idé att börja skriva nu.  

Kallelse med dagordning ska vara medlemmarna 

tillhanda minst två veckor före mötet – så de 

skickas ut med RTPK Nyheter nr 2 som kommer i 

mitten av Mars. De läggs också ut på hemsidan 

rtpk.se. 

 

Vårlunch följer som vanligt på årsmötet.                    

Kl. 13.00 sätter vi oss till bords på Villa Källhagen, 

Djurgårdsbrunnsvägen 10. Tio minuters promenad 

från Radiohuset. 

Meny, pris och hur man anmäler sig meddelas i RTPK 

Nyheter nr 2, samt även på hemsidan rtpk.se. 

Håll gärna koll på hemsidan. Där publiceras all viktig 

information snabbt. Den som inte har egen upp-

kopplad dator, har kanske någon som kan hjälpa till.  
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    Jubilarer 

feb - mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sverker Eriksson, Gotland 

Peggy Faith-Ell, Stockholm 

Christer Fridén, Göteborg 

Helene Grafström, Växjö 

Marianne Gråhn, Göteborg 

Torbjörn Gustafsson, Stockholm 

Rolf Hammarlund, Stockholm 

Eva Hultstrand, Stockholm 

Leena Häyrynen, Stockholm 

Erling Jansson, Karlstad 

Anders Jenshammar, Karlstad 

Björn Carlsson, Gotland 

Göran Lidén, Stockholm 
 

 Marianne Lundén, Göteborg 

 Sybille Neveling, Stockholm 

Karin Norberg, Stockholm 

Pelle Nyquist, Stockholm 

Ole Oldeen, Falun 

Karin Persson, Gotland 

Ann-Britt Ryd Pettersson, Stockholm 

Staffan Sonning, Stockholm 

Peter Stenberg, Göteborg 

Rolf Söderberg, Stockholm 

Eva Thorstensson, Karlstad 

Stefan Ubbesen, Falun 

Christina von Sydow, Göteborg 

Henrik Wallenius, Gotland 

Gunnel Wallin, Gotland 

Peo Wenander, Göteborg 

Clary Winberg, Gotland 

Annika Witting, Göteborg 

Sven Årnes, Karlstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Westman, Sundsvall 

Lisbet Wikner, Stockholm 

Leif Zaar, Stockholm 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Britt Alexandersson, 70 år 7/2 

Nader Sedehi, 70 år 8/2 

Lisbeth Chambers, 80 år 9/2 

Kerstin Sjöstrand Tysk, 75 år 13/2 

Thomas Nilsson, 70 år 15/2 

Roger Olson, 75 år 16/2 

Kjell KIA Andersson, 80 år 17/2 

Per Lindqvist, 85 år 18/2 

Mona Marmsjö, 75 år 19/2 

Owe Wiklund, 85 år 20/2 

Britta Martinsson, 90 år 21/2 

Keity Klynne Löfgren, 90 år 22/2 

César Rolando Espinoza-Drust,  

75 år 25/2 

Kenneth Jakobsson, 75 år 27/2 

Ann-Katrin Nordeman, 80 år 1/3 

Bo Bern, 80 år 2/3 

Jan Gustafsson, 80 år 2/3 

Pia Holmberg, 75 år 2/3 

Gunilla Mohlin, 75 år 3/3 

Monika Björnson-Rzewuski,  

80 år 4/3 

Anita Sevonius, 80 år 4/3 

Leif Ahlqvist, 80 år 5/3 

Yvonne Forsman, 95 år 5/3 
 

Gunhild Brännström, 80 år 6/3 

Agneta Ginsburg, 85 år 6/3 

Leif Olsson, 80 år 7/3 
 

 

 

 

 

 

Ivan Terzi, 70 år 7/3 

Inger Klemming, 85 år 9/3 

Bert Sandström, 80 år 10/3 

Bengt Johannesson, 75 år 11/3 

Jan Bratt, 70 år 12/3 

Henrietta Hultén, 70 år 13/3 

Anita Lovén, 85 år 13/3 

Anders Hägglöf, 70 år 15/3 

Sven Olsson, 70 år 15/3 

Tommy Engman, 75 år 18/3 

Anders Lindgren, 70 år 20/3 

Kjell Mazetti, 80 år 25/3 

Gunilla Eder, 75 år 26/3 

Martin Thorell, 90 år 26/3 

Alf Karlsson, 80 år 27/3 

Janne Petersson, 70 år 28/3 

Ulf Rigenius, 75 år 29/3 

Arno Elmberg, 85 år 30/3 
 

 

Nya medlemmar 

okt. – dec.  2022 

 

Elisabeth af Geijerstam, Gotland 

Lars Ahnell, Gotland 

Epp Andersson Pärn, Göteborg 

Mats Billberg Johansson, Malmö 

Stefan Bokström, Stockholm 

Agneta Carlsson, Stockholm 

Tony Ericson, Örebro 

Mats Eriksson, Stockholm 

Peter Eriksson, Malmö 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar sept – dec 

2022 

Inger Arenander, Stockholm 

K-G Bergström, 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. 

Dags att betala medlemsavgiften för 2023 - senast 28 feb. 
Betala 200 kronor till vårt Plusgiro: 40 24 62-6 och skriv 

Medlemsavgift 2023 och namn. Eller betala via Swish till nummer 

123 17 194 91 och skriv 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. 

 



Helsingfors och Finland – igår, idag och imorgon 

Resa med RTPK 20 – 24 maj 2023 

 

 
Foto: Suomen Ilmakuva/ Helsinki Partners 

 

Vi är många som inte har så bra koll på dagens Helsingfors, det finländska kulturlivet eller den 

finländska politiken och mediedebatten. Finns det en skillnad i hur vi svenskar och våra grannar i det 

östra grannlandet fungerar och resonerar? Och vart tog det nordiska samarbetet vägen – blir det 

NATO i stället? 

Sveriges Radios tidigare korrespondent i Helsingfors och senare i Norden, f d chefen för radions 

samhällsredaktion, Bengt Lindroth brinner för de nordiska frågorna och guidar oss. Han gör det 

tillsammans med sin fru, Karin Lindfors-Lindroth, tidigare journalist vid public servicebolaget YLE och 

SVT, som varit guide i Helsingfors. 

Vi studerar Helsingfors och dess utveckling, arkitektur, kultur och samhällsdebatt. Vi pratar med 

journalister och kulturfolk.  Vi djupdyker i vår gemensamma historia och besöker ett världsarv: 

fästningen Sveaborg, en av världens största sjöfästningar, som Sverige förlorade till Ryssland.  

Vi får inblickar i den finländska politiken där det hålls riksdagsval under våren. NATO-frågan och 

förhållandet till Ryssland är garanterat aktuellt. 

Bengt och Karin visar oss runt och ger tips för olika egna utflykter som muséer, varuhuset Stockmans 

etc.  Ett bad i det nybyggda badet mitt i city kanske lockar? 



Praktiskt om resan: 

Vi reser med Viking Lines färja Gabriella från Stadsgården vid Slussen i Stockholm, som lägger till i 

centrala Helsingfors. Vi går en hel del till fots och åker kollektivt när det behövs under resan. Du som 

resenär behöver kunna gå några kilometer. Vi har ingen konventionell reseledare utan vi reser 

tillsammans och hjälps åt. Det finns tid för egna promenader, besök på muséer, varuhus etc. Bara 

några få programpunkter är spikade med klockslag och dag i skrivande stund. 

20 maj Viking Line avgår kl 16.30 och vi får en introduktion ombord av Bengt och Karin innan vi äter 

buffé.  

21 maj anländer vi kl 10.00 till Helsingfors där en buss tar oss runt innan vi lämnas av på hotellet på 

sen eftermiddag. På kvällen blir det middag och diskussion med gäster. 

22 maj fortsätter vi utforskandet av Helsingfors och det blir middag på egen hand eller efter förslag 

från guiderna.  

23 maj är vi kvar i Helsingfors till dess att Viking Line avgår kl 17.00. De cirka två kilometrarna till 

båten från hotellet tar man sig själv till fots, eller med buss/spårvagn  – efter instruktioner. Ombord 

äter vi först middag och sedan sammanfattar vi resan. 

24 maj lägger båten till vid kaj i Stockholm kl 10.00 och resan är slut. 

Kostnaden är 6 200 kr per person för hela resan. Då ingår två nätter i dubbelhytt insides på båten, 

frukostar och två middagar ombord. I Helsingfors ingår två nätter i dubbelrum på det centrala 

hotellet Marski, liksom bussresan runt Helsingfors och en middag på hotellet. Det som inte ingår är 

eventuella inträden, biljetter till kollektivtrafik eller eventuella luncher i Helsingfors. Middag 22 maj 

ingår inte i priset.  

Uppgradering av hytterna på båten och hotellrummen 

Plats i insides dubbelhytt Piccolo two ingår i resans pris – det är då två bäddar ovanpå varandra. Som 

enkelhytt kostar den 200 kr extra. Inside Large med dubbelsäng kostar 360 kr mer än bashytten. 

Seaside standard med tv och fönster kostar 450 kr mer än bashytten.  Pristillägget för enkelrum på 

hotellet är 2 166 kr. 

Boka så här 

Det är hårt bokningstryck på Viking Line för våren. Boka din resa senast 30 januari för att ha bra 

chans att få den hytt/rum du vill ha. Det går att boka efter det – men då kan vissa hytter och 

hotellrum vara slut. 

Du anmäler dig till janne.petersson3@gmail.com och ange namn, vilken hytt du vill ha och ev. 

enkelrum på hotellet i Helsingfors. Ange också vem du ska dela hytt/rum med. 

Senast 15 mars måste du betala din resa till RTPK Plusgiro: 40 24 62 - 6 eller Swish 123 17 194 91 . 

Ange namn och detaljer här med. 

Från 20 april kräver Viking Line och hotellet läkarintyg vid sjukdom för eventuell avbokning. 

Välkommen att resa med oss! 
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