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Verksamhetsberättelse
Som huvudstyrelse för Sveriges Radio/TV:s Idrotts- och Fritidsförvaltning, har under
verksamhetsåret 2018-01-01 tom 2018-12-31 följande verkat:
Ordförande

Susanne Cornelius

SVT

Vice ordförande

Jan Holmberg

SVT

Sekreterare

Pia Molinder

SVT

Kassör

Maria Persson

Infocar AB

Ledamot

Andreas Haglund

SR

Ledamot

Margareta Cruseman

SRF

Ledamot

Ingela Håkansson

UR

Ledamot

Vakant

Revisor

Kerstin Hagelin

SR

Valberedning

Margareta Cruseman

SRF

Valberedning

Åsa Paues

SVT

Sammanträden
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten och ett
årsmöte som hölls den 21 mars 2018.
Verksamheten från SR/TV IF:s klubbar redovisas i bilagda berättelser.

SRTVIF´s aktiviteter
Eurovision Sports i Reit im Winkl
I år var det Tyskland som stod som värdland och vi hade alla bjudits in till Bayern och Reit im
Winkl. En liten ort precis på gränsen till Österrike och alldeles i krokarna till mer kända
Ruhpolding och Kitzbühel. Orten låg en kort bit från tävlingsbackarna uppe i Winklmoosalm
och Steinplatte.
Alpint
De tre första dagarna ägnades åt alpina grenar. Storslalom, slalom och Super G.
Den svenska delegationen kammade hem flera priser. En guldmedalj i Storslalom till Are
Nundal (SVT) och en hedrande 5 och 6 placering för Helena Bremberg (SR) och Kristina
Uddholm (SVT).
I slalom tog Helena Bremberg brons och Kristina Uddholm en fin 5 plats. I B-kategorin (födda
mellan 1961–1972) tog Pia Molinder (SVT) en hedrande 6 plats på sina telisar.
I Super G blev det åter igen guldglans då Are Nundal slog värste konkurrenten från Tyskland
med 54 hundradelar. I damernas C-kategori knep Helena Bremberg åt sig bronset för andra
gången och vi andra svenskar sken ikapp med våra medaljörer. Super G kan ju låta lite
avskräckande att åka men under dessa tävlingar sätts alla banor så att alla kan delta.
Kitzbühel
Efter Internationella kvällen, då alla länder dukar upp bord med sitt lands specialiteter, är
det alltid en fridag. Vi svenskar valde att ta oss till välkända Kitzbühel. Där startade vi dagen
med ett åk i den legendomspunna Die Streif. Mer känd som banan för Hahnenkammrennen.
Vi fick en episk dag då det snöat i två dagar och vi nu hade strålande sol med näst intill orört
puder. Inte visste vi att Kitzbühel var ett sånt mecka för offpist!
Längd
Med nytankad energi från Kitzbühel körde vi den första klassiska grenen under fredagen. Vi
tog oss an dryga 5 km längd för damerna och dryga 10 km för herrarna. Helena slog till med
ett silver och Kristina knep 5 platsen i damernas C-kategori. Are tampades med en
begynnande förkylning och var inte sitt vanliga jag. Det gjorde att vi under lördagens stafett
inte lyckades ta oss in på prisplats utan slutade på en 9:e plats av 20 möjliga. Övriga svenskar
deltog i ett Internationellt lag tillsammans med våra danska kollegor.

Hela svenska teamet på väg upp i gondolen första tävlingsdagen.

Vox
Extrainsatt styrelsemöte i maj, med anledning av VOX-medias tilldelade anslag. Mötet
initierades av VOX-media genom Birgitta Myrman-Edberg och Susanna Nordell.
Tilldelning blev mindre i år iom att de endast har 8 st aktiva (anställda) medlemmar.
VOX-media har svårt att genomföra vårens planerade konsert. En konsert i Norska kyrkan är
redan genomförd men de har nu en skuld till de inblandade.
Styrelsen har beslutat att ge VOX-media ett extra bidrag för att de ska kunna avsluta de
planerade åtagandena under våren och betala de skulder de har.
När en klubb gör en kalkyl för det kommande verksamhetsåret kan inte äskade medel från
SRTVIF ingå som en intäkt. De äskade medlen är endast ett bidrag till de medlemmar i
klubben som är anställda inom PS-bolagen och är tänkta att reducera kostnaden för deras
medverkan i diverse arrangemang ordnade av klubben.
Då en klubb enligt SRTVIF:s stadgar måste bestå av minst 10 medlemmar så hoppas vi att
VOX-media lyckas i sin satsning att rekrytera fler anställda. Om så sker, ser vi fram emot ett
nytt äskande för 2019 så att denna anrika kör fortsätter ha PS-anknytning.
Konstföreningen
Under året har det tagit en del kraft och tid av styrelsen tillsammans med Konstföreningen,
om att tre stycken tavlor har tagits av avgående ledamöter. De hävdar att detta var en
avskedsgåva men inget styrelseprotokoll finns och övriga avgående styrelseledamöter
avtackades med blommor.
Nytt regelverk har upprättats för Konstföreningens stadgar gällande gåvor.

Styrelsen för SR/TV IF 2018

Susanne Cornelius

Margareta Cruseman

Maria Spångberg Persson

Janne Holmberg

Ingela Håkansson

Pia Molinder

Andreas Haglund
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Verksamhetsberättelse SR-Alpin 2018
Vemdalen 18 - 21 januari

Sedvanlig avgång på torsdagseftermiddagen med full buss anlände vi till ett
magiskt vinterlandskap med historiskt mycket snö. Tre toppenfina dagar,
gemensam middag och den obligatoriska afterskin gjorde även denna skidresa så
väl värd att åka på. Epic!

Reit im Winkl 4-11 mars
Några av SR-Alpins medlemmar deltog i Eurovisionsports som detta år
arrangerades av Tyskland. Tävlingarna hölls i Bayern och de svenska deltagarna
skötte sig utmärkt både i de alpina- och i de klassiska disciplinerna. Mest
minnesvärt var dock den fria dagen då många av oss åkte till legendariska
Kitzbühel. Efter ett åk i The Streif, mer känd som Hahnenkammrennen blev det
offpist för hela slanten. Sällan har Kitzbühel 40 cm nysnö att erbjuda alla
hugade besökare! Epic!

Riksgränsen 12-15 april
Sent på tisdagseftermiddagen äntrade vi tåget på Stockholmscentral med sikte på Riksgränsen. Resan dit är
lång, ca 20 timmar men man blir rikligt belönad för sitt tålamod. 4 skiddagar att se fram emot och när dessa
passerat var vi alla väldigt nöjda. Bra väder. Inte för varmt. Inte för kallt. Sol. Lite folk. Afterski på
Pelikanhyllan. Norrsken.
En av dagarna spenderades av flera i Narvik. Magiskt! Som det bara kan vara i Narvik. Tågresa. 1000 möh,
strålande sol, vindstilla, fjord, berg, offpist. Epic!

Barnklädeskedjan är en förening med för närvarande 206 medlemmar. Föreningens syfte är att
medlemmarna skall kunna sälja sina begagnade barnkläder och samtidigt köpa motsvarande i större
storlek. Det är vanligt att man köper från samma säljare år efter år. Försäljningen sker två gånger per
år sedan föreningen startades 1970.
Under 2018 års försäljningar såldes barnkläder för totalt 150 075:- varav 146 302:- betalades ut till
medlemmarna. Antalet sålda saker var totalt 6 163. Tekniken har gått framåt, så varje lapp är märkt
med streckkod för säljare och pris. Det mesta av det som inte säljs går till välgörande ändamål, oftast
Myrorna
Föreningen har fått hyra Studio 9 i radiohuset till en mycket låg hyra, 1 000:- per försäljning.
Styrelsen träffas en gång före och en gång efter försäljningen och har ett lunchsammanträde.
Just nu påbörjas en ombyggnad i radiohuset, vilket för att vi inte vet om vi kommer kunna ha någon
försäljning i höst, vårens försäljningsvecka är bokad.
Styrelsen består för närvarande av nedanstående:
Hanna Andersson Nord
Ana Barata
Henrik Bennetter
Inger Bergman
Rolf Ernerfeldt
Birgitta Kadin
Jenny Lagerstedt
Heidi Liekola
Ulrika Lindén
Åsa Paues
Jenny Pejler
Bibi Rödöö
Rohde Simonsson
Madeleine Sinding-Larsen
Emma Tholander

Söndag 10 februari, 2019

Radio & TV: s Ju-jutsuklubb

Verksamhetsberättelse för 2018.
Vår bakgrund
Radio & TV:s Ju-jutsuklubb bildades 1972 och är Sveriges tredje äldsta nuvarande kampsportsklubb.
Vår inriktning är att vara ett friskvårdande inslag för anställda på Sveriges Radio, Sveriges Television,
Utbildningsradion samt Sveriges Radios Förvaltning.
Från att ha varit en utpräglad Ju-jutsuklubb har vi under åren utvecklat vår verksamhet till att
genomföra träning med fyra idrotter, Ju-jutsu, Goshindo, Kickboxning samt Ruffie.
Radio & TV:s Ju-jutsuklubb är medlem i Svenska Ju-jutsuförbundet, Svenska Goshindoförbundet
samt Svenska Budo- och Kampsportsförbundet (SB&K) som ingår i Riksidrottsförbundet (RF).
Vår verksamhetsidé (Radio & TV:s Ju-jutsuklubb stadgar)
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:
• Verka för att alla som tränar i föreningen ska känna att de kan finna sin egen motionsform inom
ramen för våra aktiviteter.
• Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopningfri idrott.
Vår inriktning
Inriktningen är vuxenträning på motionsbasis för anställda/visstidsanställda på SR, SVT, UR samt
SRF.
Vi vill att alla ska
- känna sig välkomnade i Radio & TV:s Ju-jutsuklubb.
- uppleva den vänskapliga atmosfär som råder i klubben, samt
- ha roligt på träningen
Styrelsens sammansättning och uppdrag.
Årsmötet hölls 7 februari. På mötet valdes följande personer:
Ordförande Christer Ringblom, kassör Martin Riit, sekreterare Janne Holmberg samt som ledamot
Sten Booberg. Till valberedningsman valdes Mattias Ahlm samt till revisor Tomas Carlström.
Styrelsen konstituerade sig samma dag, varav olika ansvarsområden fördelades mellan ledamöterna.
Under året har 6 st styrelsemöten hållits. Ansvarsuppdragen redovisades vid varje styrelsemöte.
Övriga uppdrag
Janne Holmberg är vice ordförande i SRTVIF:s styrelse.
Tränare
2018 års tränare har varit Sten Booberg (Ju-jutsu) utbildad D-instruktör med bakgrund från Minami
Ryu Ju-jutsu , Tomas Carlström (Goshindo) utbildad instruktör, Diego Gonzalez (Kickboxning) med
bakgrund från MMA, David Karlsson (Kickboxning och Ruffie) utbildad SB&K steg 1 instruktör med
bakgrund från Sport-Jutsu och utbildad Ruffieinstruktör, Janne Holmberg (Kickboxning) utbildad Dinstruktör Ju-jutsu samt SB&K steg 1 instruktör, Per Johansson (Kickboxning, Ruffie), Anna
Karlsson (Ruffie) samt Christer Ringblom (Ju-jutsu och Goshindo).
Chefstränare är Christer Ringblom, GIH-utbildad idrottslärare, tränat och tävlat i Judo, Karate och Jujutsu. Han är A-instruktör i Jutsukai, utbildad boxningstränare, utbildad domare i MMA samt
Supervisor i Svenska MMA Förbundet (SMMAF).
Christer är även förbundskapten för Svenska Landslaget i MMA.
Svenska MMA Landslaget har skördat 13 medaljer under 2018, är högst rankade MMA Landslaget
samt utnämnt till världens bästa MMA Landslag 2017-18.
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Träningsaktiviteter
Antalet tränande under 2018 har varit 72 stycken varav 67 anställda på SR, SVT, UR eller SRF.
Ledarledd träning har genomförts i 52 veckor under året. Under juli månad minskade vi tillfälligt ner
träningen från 11 pass till att gälla 3 pass i veckan.
Sammanlagt har 480 ledarledda träningspass genomförts i klubbens regi under verksamhetsåret 2018.
Tilläggas är att Ruffie ligger även presenterad under Friskvårdens programaktiviteter.
Utbilding
Under året utbildade sig Per Johansson och Anna Karlsson till Ruffie instruktörer.
Graderingar
Sten Booberg och Ulf Kalla graderade sig till 2:a Dan svart bälte, 2 december.
Inköp
Utrustning för boxning inköpt.
Fester
Två fester anordnades av klubben vid respektive terminsavslut. På sommaravslutningen 4 juni, hade vi
grillfest hemma hos Christer och på julavslutningen 12 december var vi på Ballbraker och matchade i
Bowling.
Affischering
Affischering har skett i samband med de båda terminsstarterna på anslagstavlorna i ”huset” samt på
Östermalm.
Kontakt med och information om klubben
Mailadresser som är kopplade till klubben: sensei@jutsuklubben.se (Christer) samt
osu@jutsuklubben.se (Janne).
Webbansvarige Janne Holmberg ansvarar för information om klubben på hemsidorna jutsuklubben.se
och på srtvif.se
På Facebook finns vi framför allt på https:/www.facebook.com/rtvsjjk (administreras av Janne), så
även på SRTVIF:s Facebooksida https://www.facebook.com/srtvif/
Städning
Klubben ansvarar för städningen i lokalen.
”Bäste elev”
På årsmötet erhöll Jerry Laurén – Goshindo – utmärkelsen som ”bäste elev” för sitt engagemang och
otroliga utveckling under 2017.
”Kriteriet för att erhålla priset är att personen ska ha ett starkt intresse
för sporten, hög närvaro samt haft en tydlig utveckling under året som
gått.”
Gratulerar Jerry!
Vi är Radio & TV:s Ju-jutsuklubb!
Vi tränar tillsammans och har roligt!
Tack styrelse och medlemmar för ett fantastiskt trevlig verksamhetsår 2018.
Vi fortsätter så under 2019!
För Radio & TV:s Ju-jutsuklubb styrelse

Christer Ringblom
Ordförande

Årsberättelse för Konstföreningen vid SR, SVT och UR - verksamhetsåret 2018
Styrelsen har bestått av:
Ola Gäverth, SR - ordförande
Agneta Bengtsson, SR - kassaförvaltare
Åke Lindqvist, tidigare SRF - vice ordförande
Camilla Lundberg, tidigare SVT
Kjerstin Oscarson, tidigare SR
Karsten Thurfjell, SR
Lena Ahlström, UR
Börje Spiik, UR
Katarina Boive, SR
Aina Bergvall, tidigare SVT
Kristina Buddee-Roos, UR
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden.
Medlemmar:
Vi startade 2018 med 204 medlemmar. Vid årsskiftet 2018 -19 var vi 243 medlemmar, en ökning
med nästan 20 procent, vilket är jätteroligt.
Verksamhet:
Mest välbesökt av våra evenemang är alltid Konstlotteriet som vi i år höll i maj och drog nästa 70
medlemmar. 30 konstverk fick nya ägare.
Vi har haft välbesökta konstevenemang:
Vårsalongen på Liljevalchs, drog över 50 medlemmar.
Lars Lerin på Liljevalchs, som blev så populär av vi köra evenemanget två gånger, en på våren och
en på hösten, med sammantaget över 60 medlemmar.
Ett heldagsbesök på Artipilag i Värmdö med cirka 20 medlemmar för att kolla Bloomsburygruppen.
Vi besökte nyrenoverade Nationalmuseum, deltog gjorde cirka 25 medlemmar.
Två besök på Millesgården, Moderna kvinnor på våren drog 30 medlemmar.
På hösten William Morris, drog också full grupp, ca 30 medlemmar.
Fullt blev det också när vi tog oss till försäkringsbolaget Folksam för att se deras konstsamling. 20
medlemmar.
Även besöket för att se Sigrid Hjertén, Waldermarsudde, drog fulla hus. Cirka 30 medlemmar.
Andy Warhol-utställningen på Moderna drog full grupp också. 30 pers.
Populärt ateljébesök hos konstnären BIP med 15 personer.
Fria Fotografers Filial på Kulturhuset Stadsteatern, 20 personer.
Vi minglade hos konstgruppen Picasså med 10 deltagare.

Vi startade också försöksverksamheten med korta 45 minuters föreläsningar i studio 5 i Radiohusets
entré, kallade Kvart över Fem. Där bjöd vi in alla inom public service i ett försök att värva nya
medlemmar och för att hitta ett sätt att komma åt de som inte känner att de hinner vara med på våra
andra evenemang.
De två aktiviteter vi hade i “Kvart över fem”- snabbkonst:
Tidigare SVT chefen Lena Lundqvist höll en jättetrevlig föreläsning om Dalaslöjd och mycket
engagerade slöjdarbete i kärnan av Dalarna.
Vid andra tillfället kom Ewa Wahlbärg och visade upp pappa John Wahlbärjs fotografier på 50 och
60-tals kändisar, bland andra Evert Taube, Ingrid Bergman och Louis Armstrong.
Vid tillfällena kom mellan 20-30 gäster, inklusive många ickemedlemmar.
Ekonomi:
Bidraget från huvudföreningen SRTVIF, har nästan halverats de senaste åren beroende av att
Konstföreningen inte lever upp till huvudföreningens och företagens regelverk kring differentierad
avgift mellan anställda och pensionärer. Kortfattat kan man säga att de som lämnat företaget inte kan
ta del av bidragen från företaget, beräkningsgrunden har därför halverats. Vid flertal tillfällen har
SRTVIF:s styrelse hört av sig och krävt att Konstföreningen följer stadgar vad avser
medlemsavgiften. Denna fråga har styrelsen diskuterat vid flertal möten och funderat kring flera olika
lösningar.
Utredning om försvunna tavlor:
En fråga som utretts, och tagit mycket kraft och tid av styrelsen, var den om att tre tavlor togs av
avgående ledamöter, ordförande Christna Ruhnbro, vice ordförande Rosel Hauptmann och ledamoten
Sverker Eriksson. De hävdar att detta var avskedsgåvor, men inga styrelsebeslut finns, och övriga i
styrelsen förnekar kännedom om att detta ens diskuterats. Tre andra ledamöter som slutade samtidigt
blev avtackade med blommor, vilket finns som protokollfört beslut.
Frågan togs upp med föreningens revisorer som hjälpte styrelsen med vägledning.
För att uppmärksamma detta gjordes ett medlemsutskick.
Nytt regelverk om avtackningar antogs av styrelsen.
Konsten
Det har varit en stor oordning med konstlagret från tidigare års inköp. Flera ansatser har gjorts under
året för att reda upp kring konsten, upphovsperson samt inköpsinformation.
Flera konstverk har inte lyckats gå att spåra. Vad som händer med dessa konstverk kommer nya
styrelsen att besluta om. Även i denna fråga har revisorerna varit delaktiga och kommit med förslag
till förändring för att bättre ha koll på inköpt konst.
Styrelsen beslutade att utse en konstansvarig som också ansvarar för konstregister och samordnar nya
konstinköp.
Medlemsinformation
Styrelsen beslutade under året att sprida information om våra evenemang via mejl, Facebook och
hemsida. Vi har beslutat att sluta göra utskick via brevpost.
// Styrelsen gm ordförande Ola Gäverth

PS Skotts verksamhetsberättelse 2018

Bakgrund och syfte
Skytteklubben SRF Skott bildades våren 2015 av tre jakt- och skytteintresserade SVT:are.
Sedermera ändrades namnet till PS Skott.
Klubben vill erbjuda sina medlemmar från alla programbolag och SRF gemensamma
övningstillfällen i både jakt- och sportskytte, och vara en förening för alla, med eller utan
jägarexamen, som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i framför allt jaktskytte,
tryfferat med gott kamratskap och naturupplevelser.
Verksamhet under året
SRF Skott hade under året 24 medlemmar (intäkt av medlemsavgifter 4 800:-), och ordnade
åtta evenemang där sammanlagt 67 medlemmar deltog. Majoriteten av medlemmarna kommer
från SVT, men både SR och UR är representerade.
Vi åkte runt till olika skjutbanor, både inom- och utomhus, och sköt lerduvor, kulgevär (både
älgstudsare samt salongsgevär) samt pistol. Vid tre tillfällen har vi skjutit i s.k. skyttebiograf.

Henrik Ekman höll ett uppskattat föredrag om vad det föränderliga kulturlandskapet innebär
för flora och fauna.
Aktiviteterna i klubben har lett till att flera medlemmar har börjat skjuta på sin fritid också,
och en del har börjat jaga.
Klubbens verksamhet präglas av både långa resor till banorna samt höga kostnader för både
medlemmarna och klubben då banhyrorna är höga.
Vi har åkt till Huddinge, Rosersberg, Arlanda, Bålsta och Vingåker för att skjuta, och
eftersom medlemmarna får stå för sin egen ammunition så har de vid varje tillfälle betalt 250600 kronor ur egen ficka utöver resekostnaden.
Klubben har haft ett årsmöte och styrelsen, som består av sex ledamöter, har sammanträtt tre
gånger.
Planer för framtiden
Målsättningen under 2019 är att ordna minst lika många evenemang som förra året. Fler
medlemmar skall hjälpas till jägarexamen och ut på skjutbanor och jaktskogen, och antalet
medlemmar skall öka med riktade insatser mot SR, UR och SRF. Förhoppningsvis kommer
pilbåge tillkomma som en skyttegren.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SR RIDKLUBB 2018
Intresset för klubben ökade stort och vid årets slut hade vi 62 medlemmar
varav 11 externa, jämfört med totalt 57 året innan. Vi hade åtta styrelsemöten.
På Stall Stavsborg på Färingsö var vi under 2018 två heldagar, båda lika uppskattade.
Dressyrtränaren och licensierade dressyrdomaren Hanna Larsson och hennes syster Tove,
som arbetar med coachning, höll för oss en ”Programridning med klubbtävlingskänsla” den
14 april. Förmiddagen ägnades åt att gå igenom valt
dressyrprogram (var och en fick välja program efter sina
förutsättningar) och lite coachning: ’hur ska man tänka när
man rider’, konstruktivt! Efter en härlig lunch fick de fyra
ryttarna genomföra sina program inför Hanna, fick sina
domarprotokoll, dock utan poängsammanräkning och
därmed ingen inbördes ordning, alla hade övervunnit de
svårigheter de haft på förmiddagen – och alla fick rosett!
1 december hade vi så en ’Dressyrdag med sitsträning’, en
uppskattad repris från hösten förra året. På förmiddagen
hade vi sitsträning, då häst och ryttare hålls på en volt med
hjälp av longering, d v s en lina. Övningen ger tillfälle att
arbeta med sits, balans och inverkan på hästen utan att
Fin ritt! – Lotta får protokoll och rosett använda tyglarna. Efter god lunch fick de sex deltagarna
av Hanna
sedan individuella lektioner anpassade efter respektive
ryttare, jätteroligt och nyttigt!
Ridklubbens ridresa till Costa Brava, Can Muni Farm – långritt våren 2018
Vi var 7 personer som åkte iväg till Spanien den 17 april för en långhelg
till häst. Vi flög till Barcelona och åkte sedan några mil in i landet till
lantgården Can muni. På onsdagskvällen fördelades hästarna som var
väldigt fina och väl tränade för långritter. På torsdagsmorgonen
packade vi våra sadelväskor med mat till både oss och hästarna. Under
ledning av den otroligt proffsiga och roliga guiden Paloma gav vi oss
sedan ut på en flera mil lång ritt genom landskapet Empordà med
Pyréneerna i bakgrunden. Vi övernattade längs vägen och red genom
olivlundar, pinjeskogar medeltida byar och jordbrukslandskap. Vi hade fina hästar som var
väl anpassade till respektive ryttare. Det blev många långa galopper, varav en längs Bay of
Roses, en av stränderna på Costa Brava. På lördagskvällen återvände vi sedan till gården
efter tre heldagar på hästryggen, tre-fyra mil om dagen
Ridklubben hade sin våravslutning den sjätte juni på Stuteri Nådhammar
utanför Gnesta. Nio medlemmar fick se de vackra omgivningarna och ännu
stiligare byggnader och ridhus, samt också en inblick i hur Nådhammar tränar
sina föl och unghästar. Mest fascinerande var hur de vänjer väldigt unga föl vid
att hanteras av människor. Besöket avslutades med en fantastisk lunch.

Inte mindre än tre resor till underbara Ringsö i den sörmländska
skärgården har SR ridklubb företagit i år. En på våren och två på hösten,
alla fullt belagda med mycket nöjda ryttare. Islandshästsridningen på
natursköna Ringsö är en av klubbens absoluta favorit aktiviteter och når
brett bland våra medlemmar. En unik natur med helt orörda
omgivningar där hästar och vilt strövar fritt möter besökaren. Tillgång
till sandstränder där värden grillar lokal hjortkorv till hungriga ryttare
och även bad från klippor i saltsjön om så önskas.
Natural Horsemanship på Mustang Academy utanför Nykvarn 11 november
På grund av ett antal sena avhopp var vi en tajt grupp på fyra personer som startade dagen
med en andningsfokuserad yoga under Katrin Nymans ledning. Med våra sinnen under
kontroll slipade vi sedan på NH-tekniken på banan innan vi sadlade och red i repgrimmor
över ängarna ner mot sjön. Alla gångarter, med instruktioner från Katrin som gick med i
sällskap med en unghäst och två lösa årsföl. En mycket inspirerande dag i trots
novembergrått väder.
Vi blev tilldelade 28 biljetter till SIHS på Friends Arena 29 nov-2 dec och alla biljetter så när
som två gick åt. Det var en del pyssel med att dela ut biljetterna men de allra flesta som fick
blev väldigt nöjda.

Julritten 15 december var mycket lyckad. Vi var fem medlemmar
som red med Sofies islandshästar och åt julbord
på Häringe slott. Vi fick både vinterväder, glögg,
god mat och godsaker i överflöd.

Subventioner/aktivitetsbidrag har utgått till anställda medlemmar som deltagit i klubbens
aktiviteter, samt för anställda medlemmars regelbundna ridlektioner. Även i år har klubben
haft differentierade deltagaravgifterna för de olika aktiviteterna; anställda medlemmar har
betalat lägre avgift än externa medlemmar.

Stockholm i februari
Lena Näslund, ordförande

Verksamhetsberättelse
för RKT, Radions och Televisionens Kvinnliga Tjänstemannaförening, avseende
budgetåret 1 januari – 31 december 2018.
RKT´s styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse:
Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2018 till 99 varav 26 externa.
Medlemsavgiften var under året 200 sek för anställda och 300 sek för externa.
Sammanträden
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 10 sammanträden inklusive ett
planeringsmöte och ett årsmöte för alla medlemmar.
Föreningens årsmöte hölls den 20 mars 2018 och 33 medlemmar var närvarande.
Avslutade med filmen ”All Inclusive”.
Efter val i stadgad ordning fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Webbmästare/medlemsregister
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Susanne Cornelius
Annika Lindevall
Christina Bergman
Tina Kasper
Kerstin Behrendtz
Birgitta Forsberg
Monika Bohman

Till revisorer 2018 valdes Susanne Ewaldh.
Till valberedning 2018 valdes Kristina ter Schiphorst.
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Aktiviteter 2018
Under 2018 har följande aktiviteter utförts:
Aktiviteter under våren
Thomas Di Leva
Ullared
Kungl. Musikhögskolan guidning
Jubileumsfest 75 år Fjärilshuset
Allsångs, genrep

Datum
2018-04-05
2018-04-20
2018-04-26
2018-05-18
2018-07-03

Antal deltagare
12
5
15
44
8

Aktiviteter under hösten
Paris
Eric Gadd Börsen
Don Quijote Folkoperan
Ölprovning Sundbyberg
Riksarkivet guidning
Julkransar Rosendahl
Weeping Willows - Christmas
Julmarknad/guidning Drottn. Slott

Datum
2018-09-13
2018-09-27
2018-10-11
2018-10-17
2018-11-06
2018-11-27
2018-12-05
2018-12-08

Antal deltagare
17
20
15
10
11
5
15
15

Totalt antal aktiviteter under 2018 var 13 och totalt antal deltagare var 192.
Övrigt
Styrelsen vill tacka alla medlemmar i RKT för det gångna året och ser fram emot
aktiviteterna 2019.
RKT´s styrelse i februari 2019

Paris – Besök hos Birgitta Lindqvist

RKT – Fyller 75 år
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Verksamhetsberättelse 2018 för Vox Media
Inför årsmötet den 19 februari 2019 i Radiohuset, Stockholm

KÖRENS STYRELSE
Årsmötet 19 februari 2018 valde följande styrelsemedlemmar:
SANNA NORDELL ordförande ELAINE HELLSTADIUS v ordf, PETER WATTMAN sekreterare och
webbansvarig, BIRGITTA MYHRMAN, kassör och webbansvarig, övriga ledamöter: KAJSA GYLLENBERG,
SUSANNE LYDIN, LOTTIE LANDSTRÖM. Suppleant: GUDRUN KJELLBERG.
Dirigent: Jeanette Lindh (jan-mars) Henry Turu (april ff) adjungeras till styrelsemötena
Valberedning: Magnus Myhrman och Ulrika Kjellström.
Revisorer: Anita Larsson och Birgitta Sandberg.
MEDLEMSMÖTEN
SRTVIF hade meddelat public service-bolagens regel att inte längre subventionera pensionärer och att inte
ge något bidrag till kören på grund av den låga andelen anställda. Efter ett protokollfört möte med SRTVIF
3/5 fick kören anstånd med nedläggningen genom ett bidrag på 20 tkr för att klara gjorda åtaganden för
våren.
Ett extra medlemsmöte hölls sedan den 21/5 då kören röstade för att fortsätta med sin verksamhet under
hösten vilket innebar kraftigt höjda medlemsavgifter för pensionärerna.
Ett medlemsmöte hölls även den 27 november för att ta ställning till körens ev. upplösning. (Enligt
stadgarna krävs det två medlemsmöten varav en årsstämma för upplösning) Med stor majoritet beslöts att
inte fatta ett första beslut i frågan utan skjuta detta till våren och därmed starta vårterminen 2019 som
vanligt.
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under 2018 (15/1, 14/5, 4/12 infomöte).
REPETITIONER
Vi repeterade under våren på måndagar mellan kl.17.30 och 20.05, sammanlagt 19 tillfällen. Under hösten
bytte vi till tisdagar då vår dirigent var tillgänglig, 17 tillfällen inklusive extrarepetitioner i samband med
konserterna. Första vårrepet var den 15 januari, höstterminen startade 4 september.
Öppna repetitioner som vanligt de tre första repen på vår och höst.
KONSERTER
Vi hade kvällskonserter i Norska kyrkan 23 april ”(K)örhängen genom seklerna” och 26/11
”Trolska hösttoner”, båda med pianisten Lasse Olofsson och vår dirigent på orgel. Vi har haft två
lunchkonserter i Radiohuset, vårtema 28 maj och julkonsert 11 december.

ANTAL MEDLEMMAR

Vox Media hade under våren 30 betalande medlemmar, varav 8 anställda. Under hösten tillkom 2 anställda
men antalet externer sjönk till 16 – några kunde inte vara med p g av bytet av repetitionsdag. Vi försöker
oförtrutet värva nya anställda medlemmar till kören och har fått ytterligare medlemmar vid körstarten 2019,
f n är vi 12 anställda och fler har anmält intresse.
,

AFTER CHOIR Några gånger har vi gått ut efter körrepet och haft trevligt tillsammans och efter
kvällskonserterna i Norska kyrkan har vi ätit middag tillsammans på restaurang.
AFFISCHER Eva Eriksson-Rydberg har på ett förträffligt sätt ordnat affischer till våra evenemang och inför
de öppna repetitionerna.
FACEBOOK Vi har två FB-sidor (Vi i Vox Media –sluten grupp och Kören Vox Media) Vår hemsida under
SRTVIF.SE har hållits uppdaterad av Birgitta M.
Stockholm den 6 februari 2019
Sanna Nordell , ordförande

Efter vårkonsert i Norska kyrkan 23 april 2018
Bild: Gunder Karlsson

Verksamhetsberättelse Friskvårdaklubben SR P4 Dalarna
Den 20-21 januari 2018 hade klubben sin första aktivitet.
Vi åkte tillsammans till Högbo Bruk hotell och spa för
längdskidåkning, spabehandlingar och härligt umgänge.
Helgen uppskattades mycket av medlemmarna, de flesta åkte
längdskidor, andra valde att promenera. Under eftermiddagen valde
flera medlemmar att besöka hotellets spa-avdelning och sedan
träffades vi och åt middag tillsammans.
Då vi åkte till Sälen och åkte alpint året innan uppskattade många att
vi valde en lite ”lugnare” aktivitet som kunde passa fler.
Den 28:e november besökte friskvårdsklubben ”Prison Island” i
Borlänge. Det är ett aktivitetscenter liknande ”Fångarna på Fortet”där
det gick ut på att deltagarna skulle lösa celler tillsammans och ta sig
genom rummen så fort som möjligt och lösa kluriga uppgifter
tillsammans.
Denna aktivitet passade många och var väldigt uppskattad. Den var
helt enligt plan med att vi gör en större och en lite mindre aktivitet
under året.
Nu laddar vi för att under säsongen 2019 åter igen åka på skidresa
till Lindvallen och Sälen 7-10 mars.
Verksamhetsberättelsen författad av Hanna Embretsen, 5/2-2019

Verksamhetsberättelse Falun 2018
Medlemmar: 25
Rullande aktivitet: simning (året om), gemensamma promenader
Enstaka tillfällen: Alpint, Gokart
Tävlingar: Vårruset i Falun, Blodomloppet i Borlänge, Tjejmilen Sthlm, Siljan runt cykel

Nu ser vi fram emot ett välmående 2019!

Falun 2019-03-11
/Sigrid Ribjer och Gunilla Wikström

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
SRTV IF
Göteborg

SRTV IF Göteborg 2018
Vi har under året haft de aktiviteter som tidigare funnits. Innebandy, fotboll, racketsport och
hockeybockey. Till årsmötet kom ett önskemål från ett litet gäng som löptränade på
luncherna om att starta en löpsektion. Styrelsen var positiv till det och äskade pengar för att
kunna hyra in en löptränare. Tyvärr så föll sektionen redan innan den startat då de mest
drivande, tyvärr blev sjukskrivna. Det är oklart om nysatsning kommer att göras.
Vår lilla styrelse har haft tre träffar under året och ytterligare många vid kaffemaskinen.

Fotbollssektion 2018
Säsongen började som brukligt med Rover cup 14:e april. SRTVIF hade åter den stora äran
att stå för bejublat inledningstal, och som lika brukligt är numer så blev resultatet av
fotbollsspelandet inte så lysande. Två uddamålsförluster och en oavgjord räckte inte till
avancemang. Men med friskt humör såg vi fram mot serien istället. Morgonserien har fört en
tynande tillvara, men ytterligare ett lag anmälde sig så att serien i år bestod av fyra lag.
Fördelen med denna haltande serie är att korpen inte kan med att ta fullt betalt av de
deltagande lagen utan att vår medverkan rabatteras. Korpen står dock för matchplanering
och anskaffning av både planer och domare. Domarna betalas med 100 kr per lag och match.
Några kvitton får vi inte längre på denna summa.
Kvalitén på de deltagande lagen är märkligt hög, särskilt på en del av de andra lagen.
Matcherna har varit riktigt kul att spela, men resultaten har väl inte varit lysande. Dock
lyckades vi undvika sistaplatsen och kom på en hedrande bronsplats i årets serie. Det har
stundtals varit svårt att få ihop slagkraftigt lag och inför många matcher har de sena
återbuden varit oacceptabelt många. Lite svårt att förstå eftersom entusiasmen både under
och efter matcherna (även förlustmatcherna) har varit stor.
Huruvida det blir någon serie nästa år vet vi ännu inte. Vi har anmält intresse för att deltaga,
men har åter påpekat att korpen måste intensifiera sina ansträngningar att få till en riktig
serie med fler lag.
Nils Chöler

Innebandysektion 2018
Det som nog uppskattas mest med innebandyn är att alla är välkomna för en lunchkamp.
Spelarna är nu mellan 65 och 25 år gamla. Det är nu också två tjejer som deltar och totalt är
vi minst 10 vid träningarna. Anläggningen som vi hyr in oss på har haft bristande städning av
planen vilket vi påpekat för uthyrarna. Under hösten fick vi till sist en plan som sköts bättre
så vi slipper halka runt. Vi körde ca 35 pass under 2018
Martin Brundin

Hockeybockeysektion 2018
Intresset och underlaget för att ha ett lag som spelar i korpen finns inte längre. Det finns
dock möjlighet att träna i en hall tillsammans med andra morgonpigga. Det har gjorts under
året av några skrinnare.
Nils Chöler

Racketsektion 2018
Det racket som använts flitigast av våra medlemmar är squashens. För att lättare kunna
kontrollera sektionens ekonomi så sätts nu mera in en summa som sedan räknas av till den
är slut och ev. nya pengar kan sättas in. Under 2018 har ca 50 pass spelats i Landalahallen.
Marcus Purens

MEDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018.
Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av:
Lis Svensson, Margret Sjögren, Arne Hedlund, Kerstin Sjöstrand Tysk, Christina Bakke, Sonja
Lundström, Carina Bergek, och Siri Bergerud kassörer
Lis Svensson har varit ordförande och Kerstin Sjöstrand
Revisor:
Aino Börjesson-Fägerwall
Valberedningen:
Agneta Behlin-Kilden och Ann Andersson
Styrelsen har träffats en gång i månaden, undantaget under sommaren.
och bland annat beslutat om vilka konstnärer som skall ställas ut i det
lilla Galleriet på tredje våning.
Medias styrelse har bestått av representanter från SVT, SR och veteraner.
Kerstin Sjöstrand Tysk och Lis Svensson har gjort affischerna till Medias utställningar.
Kerstin har fotograferat och dokumenterat alla utställningarna och lagt ut på Facebook.
Antal medlemmar:
30 stycken

2018 Års utställare har varit:
Vårens utställare:
20 mars – 16 april

Max Gustafson (Serieteckningar )

17 april – 7 maj

Henning Feldreich (Tavlor)

8 maj – 1 juni

Marjan Jabinpishe (Konstglas)
och Ana Gema Tolentino (Silversmycken).

Höstens utställningar:
4 sept. – 1 okt.

Lotta Grimborg (Textil)

2 okt. – 29 okt.

Jenny Wall (Tavlor)

30 okt. – 26 nov.

Masayoshi Oya (Keramik)

27 nov. – 17 dec.

Maria C Bernhardsson (Tavlor)

21 jan - 18 feb

Johanna Börjesson (Tavlor)

Medias Julmarknad den 6/12.

Det blev en uppskattad marknad som i år flyttades till Kanalhusets reception på grund av
säkerhets bestämmelser, det visade sig att det fungerade mycket bra för denna verksamhet och
enklare för utomstående att besöka marknaden.

Medias på Facebook
I Medias Facebooks grupp (Medias Konstförening) informerar vi om det som händer i Media
och andra tips om olika konsthändelser runt om i Göteborg.

Ateljebesök

Vi var på ett trevligt besök på Galleri Riverside som finns nära SVT /SR
Rekommenderas att besöka.

Övrigt.
Media har utöver inköp av hängande konstnärer även köpt böcker och några konstverk till.
Föreningen har 3 medlemskap i konstföreningen ”Våga se”, och där får vi varje år välja
4 konstverk. Dessa medlemskap ger varje år till låg kostnad ett stort bidrag till utlottningen.
Media Styrelsen genom
Lis Svensson Brandberg
Göteborg den 20 feb 2019

Verksamhetsberättelse 2018
SRIF Malmö
SRIF Malmö har under 2018 haft 11
medlemmar varav 9 vikarier och
tillsvidareanställda.
Vi har deltagit i två motionslopp: Vårruset,
Malmöloppet och just nu är det inte så
många löpare med.
Förutom ovanstående var nästan
samtliga medlemmar aktiva på andra sätt.
Samtliga tränar på gym utöver
Vi har haft dåligt år med aktivitet och
mest pga. av bristen på engagemang på
kanalen. Däremot har 2019 börjat mycket
lovande med ett stort engagemang på
årsmötet.
2019 har redan börjat med fler medlemmar än i fjol och vi ser fram emot massor med nya
aktiviteter.
SRIF Malmö bedriver framför allt aktiviteter som främjar gemenskapen på SR Malmö.
Maria Mattsson
SRIF Malmö
2019-02-25

Verksamhetsberättelse SRTVIF Malmö 2018
Vi har under 2018 haft 58 medlemmar varav 31 är tillsvidare eller visstidsanställda.
Det dröjde flera månader innan vi fick besked om ifall vi skulle få några pengar 2018 så
därför har vi haft något färre aktiviteter än 2017.
Våra sektioner i Malmö/Helsingborg är:
Fotboll - träningar vid några tillfällen under året. Vi bestämde att inte ställa upp i Korpen
eftersom det skulle krävas ett helt lag och fler träningstillfällen.
Jogging vi har varit med i några motionslopp och flest deltagare hade vi Vårruset i Malmö.
Yoga det har varit regelbunden lunchyoga i TV-huset under hela året med Catarina
Rolfsdotter och ett par prova-på-pass med Ibiza Bäckström, bland annat ett tidigt
morgonpass utomhus, vilket var mycket uppskattat.
Vår ridsektion har varit på två turer, som snabbt blev fulltecknade.
Vi har spelat boule och bowling.
Golfsektionen valde att flytta fram sin träning-prova-på/tävling till 2019 på grund av
svårighet att hitta lämpligt speltillfälle under hösten då många är involverade i
Antikrundan.
Vandringssektionen fick ställa in höstvandring på grund av för få anmälningar men det
kommer att bli en eller flera vandringar under 2019 istället.
Lunchföreläsning med kost- och träningsrådgivare Anna Bergström på temat hur vi får
balans mellan arbete, träning och mat. Tidiga morgnar, sena kvällspass, oregelbundna
lunchtider med mera. Hur hitta balansen?
Vi strävar efter att hitta aktiviteter som passar "alla". De som sker i TV-huset passar framför
allt de som kan planera sin arbetsdag. Det är svårare för de som arbetar på
nyhetsredaktionen. Aktiviteter utanför huset brukar vi presentera i god tid på vår
Facebooksida "Idrottsföreningen på SVT Malmö", som har hundra medlemmar. Där lägger
vi även bilder som tagit i samband med våra aktiviteter.
Malmö 2019-02-19
Styrelsen genom Gunilla Fritze, ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - SR/TV IF UMEÅ

Skidvinter i Kittelfjäll, Västerbottens län. Foto: Cajsa Åkesson

Vi i Umeå kan blicka tillbaka på ett aktivt 2018 där skidresan till Kittelfjäll blev en absolut
höjdpunkt. Rikligt med snö bäddade för härlig åkning såväl i som utanför pisterna. Ett stort
gäng skidälskare, sexton inalles, fick några fantastiska dagar mitt i allt det vita.
Annat som vi hunnit med är yoga vid några tillfällen, en SPA-kväll med simning på badhuset
Navet, en introduktion i populära bollsporten padel, ridning för både nybörjare och erfarna
ryttare och prova-på rinkbandy med instruktör. Dessutom har det spelats innebandy flitigt
under i stort sett hela året. I november seglade också en uppskattad pingisturnering upp i
SVT-huset, något som fortsätter in på det nya året.
Några tävlingar i löpning hann vi också med; terrängloppet Umeåtrail och motionstävlingen
Blodomloppet. Som vanligt hade vi med ett lag i Brännbollsyran, den stora brännbollsfesten i
Umeå som inleder sommaren.
Vi har fortsatt med samarbetet kring friskvårdspengen för anställda inom SVT. Föreningen samordnar
förhandlingen av årskort på idrottsanläggningen IKSU för de medlemmar som vill träna där.
Vid årets slut var vi totalt 87 medlemmar varav 4 från SR, resten från SVT. En minskning av antalet
medlemmar då många tyvärr slutat på SVT under 2018.
Umeå 26 februari 2019
Cajsa Åkesson, ordf
SR/TV IF Umeå

