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Utdrag ur PK Sveriges stadgar: 

Publicistklubbens främsta upp-
gift är att slå vakt om tryckfri-
heten och yttrandefriheten. 
Klubben skall föra publicistisk 
debatt och främja meningsut-
byte bland publicister och andra 
som verkar på massmediernas 
område. Klubben behandlar 
också frågor som rör yrkes-
etiska normer i publicistiskt ar-
bete, vårdar yrkets ansvar och 
företräder offentligt i svensk 
press, radio och television i ge-
mensamma angelägenheter.  

Medlemskap beviljas företrä-
desvis yrkesverksamma journa-
lister och fotografer i press, ra-
dio, TV, nyhetsbyrå, nyhets-
brev, datorförmedlade nyhets- 
eller opinionsmedier under re-
daktionell ledning samt etable-
rade författare. Inträde kan även 
beviljas personer som under 
flera år medarbetat i medier 
med journalistiska eller litterära 
bidrag samt lärare och forskare 
med inriktning på massmedia. 

Publicistklubbens medlemmar 
indelas i sju kretsar: Stock-
holmskretsen (Stockholms och 
Uppsala län), Norra kretsen 
(Jämtlands, Gävleborgs och 
Västernorrlands län), Västra 
kretsen (Västra Götalands och 
Hallands län), Södra kretsen 
(Skåne, Blekinge och Krono-
bergs län), Mellersta kretsen 
(Västmanlands, Örebro, Dalar-
nas, Värmlands och Söderman-
lands län), Östra kretsen (Öster-
götlands, Gotlands, Jönköpings 
och Kalmar län) och Väster-
bottenskretsen (Västerbottens 
och Norrbottens län). 
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen 
 
Vid kretsens årsmöte på Moriskan i Malmö 
den 27 februari 2012 utsågs Per Svensson till 
ordförande (omval). Också övriga styrelse-
ledamöter omvaldes. Styrelsen konstituerade 
sig enligt följande: Per Svensson, ordförande; 
Sandra Jakob, vice ordförande; Richard 
Martinsson, kassör; Jane Andersson, sekre-
terare; Erika Oldberg, klubbmästare; Gustav 
Gatu, kommunikationsansvarig; Jonas Kanje 
och Jessica Bloem, ledamöter. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio 
sammanträden. 
 
Per Svensson har representerat kretsen i 
Hiertanämnden samt vid PK Sveriges vår-
sammanträde. 
 
Kretsen har delat ut två stipendier, om 10 000 
kronor vardera. Det så kallade PK-stipendiet, 
som omvandlats till ett studentstipendium, 
gick till Jakob Nilsson, studerande vid journa-
listlinjen på Skurups folkhögskola, för en stu-
dieresa till Budapest med syfte att inför det 
journalistiska slutarbetet på skolan studera hur 
pressfriheten påverkats av de auktoritära och 
nationalistiska strömningarna i Ungern. Olof 
Wahlgrens stipendium gick till frilansjourna-
listen Sigge Angshult för ett studiebesök på 
tidningen Lakota Country Times, den offici-
ella tidningen i Pine Ridge Indian Reservation. 
Hur fri och kritisk kan en minoritetstidning 
vara? 
 
Programverksamheten 
 
Södra kretsen har arrangerat åtta samman-
komster, inklusive årsmötet. Samtliga möten 
har varit lokaliserade till Moriskan i Malmö. 
Utöver detta har kretsen varit medarrangör vid 
en diskussionskväll kring Maria Magnussons 
och Gellert Tamas film "Fången - Dawit Isaak 
och tystnaden" den 5 november 2012, också 
detta på Moriskan. Arrangemanget var öppet 

för allmänheten och de övriga arrangörerna 
var förlaget Natur & Kultur, Reportrar utan 
gränser samt Svenska PEN. 
 
"Böckerna - först med det skandalösa", var ru-
briken för verksamhetsårets första debatt, som 
hölls i samband med årsmötet den 27 februari. 
Diskussionen utgick från ett antal aktuella ex-
empel på bokutgivningar som inte bara skapat, 
utan kanske också legitimerat, uppseende-
väckande löpsedlar och rubriker. I panelen satt 
Kristoffer Lind, förläggaren bakom den så 
kallade "Kungaboken", Ola Sigvardsson, all-
mänhetens pressombudsman samt Maria 
Schottenius, kulturskribent och tidigare kul-
turchef på Expressen och Dagens Nyheter. Ola 
Sigvardsson, relativt ny som PO, blev senare 
under kvällen också föremål för en särskild ut-
frågning om sin syn på pressetiska problem. 
Representanter för Gräv 2012 i Malmö fick 
också tillfälle att informera om sitt arrange-
mang. 
 
Den 20 mars ställdes frågan "Kan sparsamhet 
rädda journalistiken?" till två av södra Sveri-
ges mediemakthavare, Sydsvenskans VD Lars 
Dahmén och Gota Medias VD Bennie Ohls-
son. Finns det inte en punkt då kostnadsned-
skärningarna i branschen blir kontraproduktiva 
och patienten dör under kniven? I den så kal-
lade "Heta stolen" satt denna kväll Göran Ell-
ung, VD för Nyhetsbolaget i TV 4-gruppen. 
Ellung frågades ut om nystartade TV 4 News. 
 
Sportjournalistiken togs upp till debatt den 7 
maj. Bortskämda superstjärnor, slipade agen-
ter, krävande sponsorer - hur värnar journa-
listerna sitt oberoende? Frågor som dessa de-
batterades av en panel bestående av Martin 
Kroon, chefredaktör för Kvällsposten och tidi-
gare sportchef på Expressen, Christel Gyllen-
hammar, frilansande sportskribent i Skånska 
Dagbladet och Roger Blomquist, sportjourna-
list på Sveriges Television. Kvällens gäst i 
Heta Stolen var Andreas Ekström som 
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frågades ut om sin och Johanna Koljonens 
Carola-biografi, "Främling". 
 
Den 28 maj hölls ett snabbarrangerat möte 
med anledning av rättegången mot Peter 
Mangs i Malmö tingsrätt. Huvudfrågan var 
enkel och rakt på sak: "Hur har vi i medierna 
hittills klarat av bevakningen av rätts-
processen?". I panelen: Tobias Barkman, 
kriminalreporter på Sydsvenskan, Cecilia 
Klintö, nyhetschef på TT i Malmö, Jonas S 
Andersson, tf nyhetschef på TV 4-nyheterna i 
Malmö samt Per Lärka, chef för Sydnytt. 
 
Höstsäsongens första möte, 24 september, tog 
avstamp i den intensiva mediediskussion som 
just då pågick kring fallet Thomas Quick, 
Hannes Råstams postuma reportagebok och 
förre JK Göran Lambertz debattartiklar i 
ämnet. Kvällens rubrik var: "Mediemonstret. 
Hur kunde så många ha så fel? Och har alla 
rätt som nu är övertygade om att allt var fel?"  
I panelen ställdes Göran Lambertz mot Jenny 
Küttim, reporter som i rollen som researcher 
samarbetat med Hannes Råstam under gransk-
ningen av Quick-fallet, samt Ulrika Knutson, 
kulturjournalist och tidigare ordförande i 
Publicistklubben. 
 
"Att blåsa journalister är väl ingen konst?" var 
rubriken för ett panelsamtal den 19 november 
ägnat symbiosen mellan medier och samtids-
konst. Konkreta exempel på detta samspel 
mellan journalister och konstnärer skulle 
kunna vara Lars Vilks rondellhund, Anna 
Odells iscensatta självmordsförsök på Väster-
bron, tårtan på Moderna Museet i Stockholm 
och så vidare. I panelen medverkade konstnä-
ren Lars Vilks, konstkritikern Dan Jönsson, 
konstnären och kulturskribenten Barbro West-
ling samt chefen för Moderna Museet i Malmö 
John Peter Nilsson. Gäst i den "heta stolen" 
var denna kväll Ingrid Carlqvist, ordförande 
för Tryckfrihetssällskapet och svensk chefre-
daktör för den islamfientliga nya tidningen 
Dispatch International. 
 
Årets sista arrangemang, genomfört den 10 
december, var något lättsammare till sin ka-

raktär. Behrang Miri, rappare, debattör, skåde-
spelare m.m, Heidi Avellan, politisk redaktör 
på Sydsvenskan, Kalle Lind, författare och 
radioprofil samt Emma Knyckare, komiker 
verksam bland annat i Tankesmedjan i P3, 
sammanfattade medieåret i PK Södras 
rimstuga. På kvällens program stod också 
julquiz med priser samt offentliggörandet av 
namnet på mottagaren av PK Södras nyinstif-
tade pris Silvertejpen. Priset ska gå till någon 
som under året ansträngt sig för att göra Sve-
rige tystare. Årets pristagare var Carsten Rose, 
divisionschef på Skånes Universitetssjukhus. 
Rose fick priset för sina försök att sätta mun-
kavle på de läkare och sjusköterskor som i en 
debattartikel oroat sig över framtiden för can-
cervården i Skåne. 
 
Det uppmärksammade fallet med de åthutade 
läkarna och sjuksköterskorna utgjorde också 
bakgrund till Publicistklubbens första ar-
rangemang 2013. Den 28 januari hölls en de-
batt kring frågorna "Största möjliga tyssssst-
nad? Är en tystnadskultur på väg att imple-
menteras i Region Skåne? Kommer journa-
lister allt oftare att mötas av stängda dörrar 
och anställda som tubbats eller hotats till tyst-
nad?" Panelen utgjordes av Region Skånes 
nytillträdde regiondirektör Jonas Rastad, det 
miljöpartistiska regionrådet Anders Åkesson, 
Tidningsutgivarnas VD och chefsjurist Per 
Hultengård samt Mikael Eriksson, överläkare 
på onkologiska kliniken vid Skånes universi-
tetssjukhus. 
 
Intresset för PK Södras arrangemang har varit 
stort under verksamhetsåret, men ojämnt. 
Debatten om exempelvis tidningskrisen och 
sparandet drog en uppseendeväckande liten 
publik trots – eller möjligen just för – att detta 
är ett ämne som direkt och konkret berör en 
mycket stor andel av PK:s medlemmar. Man 
kan ana en viss krisleda. I gengäld har flera av 
arrangemangen varit mycket välbesökta, inte 
minst då debatten om Quickfallet och konst-
debatten/utfrågningen av Ingrid Carlqvist. 
Båda dessa kvällar fick också genomslag i 
nyhetsmedierna. Att Lars Vilks och Ingrid 
Carlqvist skulle medverka vid ett PK-
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evenemang fick dessutom antirasistiska 
aktivister i Malmö att kalla till demonstration i 
närheten av Moriskan. PK-mötet genomfördes 
under tung polisbevakning. Styrelsens upp-
fattning var och är att den ilska som riktades 
mot debattkvällen byggde på ett missförstånd, 
det mer eller mindre uttalade antagandet att 
PK på det ena eller andra sättet delar de upp-
fattningar och åsikter som kommer till uttryck 
under våra diskussioner och utfrågningar. Ge-
nom inlägg, bl.a på Facebook, försökte vi tyd-
liggöra varför Vilks och Carlqvist bjudits in: 
Vilks därför att hans rondellhundar är det mest 
tydliga exemplet på ett konstprojekt som för-
utsätter mediemedverkan, Carlqvist därför att 
hon efter ett långt yrkesliv i etablerade medier 
nu tycks vilja sälla sig till den islamfientliga 
rörelse som i dessa medier som en huvudfi-
ende. Hon kan därmed sägas personifiera 
strömningar i samtiden som det är väsentligt 
för PK och journalistiken att uppmärksamma, 

granska, analysera och kritisera. En vecka 
efter det uppmärksammade mötet deltog Per 
Svensson som representant för PK Södra i en 
debattkväll om debattkvällen arrangerad av 
Moriska Paviljongen. Mötet var förhållandevis 
välbesökt och gav tillfälle till förklaringar och 
nyanseringar. Scendebatten leddes av Mikael 
Olsson från Sveriges Radio och i panelen satt 
förutom Per Svensson Moriskans verksam-
hetsledare Ozan Sunar och bloggaren/akti-
visten Emma Lundberg. 
 
Också på andra sätt har PK Södra försökt 
vidga kontaktytorna och öppna upp kretsens 
arrangemang. Merparten av debattkvällarna 
har livesänts via bambuser och direkt-
kommenterats via twitter. 
 
Malmö 10 mars 2013 
Per Svensson 
Ordförande
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Resultaträkning  2012-01-01 
– 2012-12-31 

2011-01-01 
– 2011-12-31 

    
Föreningens intäkter    
Medlemsavgifter Not 1 141 625 144 925 
Stipendiebidrag  10 000 10 000 
Övriga erhållna bidrag  1 100 0 
Summa föreningens intäkter  152 725 154 925 
    
Föreningens kostnader    
Stipendier  -20 000 -30 000 
Övriga externa kostnader Not 2 -156 984 -168 391 
Personalkostnader Not 3 0 0 
Summa föreningens kostnader  176 984 -198 391 
    
Föreningens resultat  -24 259 -43 466 
    
Finansiella poster    
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar   

1 815 
 

1 386 
Ränteintäkter och liknande intäkter  918 1 928 
Summa finansiella poster  2 733 3 314 
    
Resultat efter finansiella poster  -21 526 -40 152 
    
Årets resultat  -21 526 -40 152 
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Balansräkning  2012-12-31 2011-12-31 

    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 4 50 000 50 000 
Summa anläggningstillgångar  50 000 50 000 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  846 0 
Kassa och bank    
Kassa och bank  86 669 127 888 
Summa omsättningstillgångar  87 515 127 888 
    
Summa tillgångar  137 515 177 888 
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets ingång  121 292 161 444 
Årets resultat  -21 526 -40 152 
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång  99 766 121 292 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  29 248 38 232 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  8 501 18 363 
Summa kortfristiga skulder  37 749 56 595 
    
Summa eget kapital och skulder  137 515 177 888 
 
 
    
Ställda säkerheter  Inga Inga 
    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Tilläggsupplysningar och noter 
    
Redovisnings- och värderingsprinciper   
    
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med bokföringslagen  
och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Not 1 Medlemmar Detta år Föregående år 
    
 Antal medlemmar vid respektive års slut 515 527 
    
Not 2 Övriga externa kostnader Detta år Föregående år 
    
 Hyra för inventarier (ljudanläggning) och lokal 37 125 32 220 

 Kostnader för gästföredragande, medlemsmöten, 
styrelsemöten och resor 

 
62 876 

 
72 280 

 
Gemensamma kostnader med PK Sverige 
(kostnader för stipendier, priser och avisering av 
medlemsavgifter m m) 

 
 

21 301 

 
 

27 882 
 Kostnader för redovisningstjänster 10 548 13 789 
 Kostnader för postbefordran (Föreningshuset) 23 530 20 531 
 Övriga kostnader 1 604 1 689 
 Summa övriga externa kostnader 156 984 168 391 
    
 Arvode till föreningens revisorer har inte utgått.   
    
Not 3 Personal   
    

 Föreningen har inte haft någon anställd personal. Löner eller 
ersättningar avseende personal och styrelseledamöter har inte utgått.  
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 Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav Detta år Föregående år 
    

  Handelsbankens Flermarknadsfond (308,7373 andelar)  
   

 Bokfört värde 50 000 50 000 
    
 Anskaffningsvärde 50 000 50 000 
    
 Marknadsvärde den 31 december 52 930 51 229 
    
 Erhållen utdelning från fonden intäktsförs löpande. 

Årets utdelning uppgick till 
 

1 815 
 

1 386 
    
 Malmö den 11 mars 2013   
   
   
 Per Svensson (ordförande) Sandra Jakob (vice ordförande) 
   
   
 Jane Andersson (sekr, medlemsansvarig) Richard Martinsson (kassör) 
   
   
 Erika Oldberg (klubbmästare) Gustav Gatu (kommunikationsansvarig) 
   
   
 Jessica Bloem Jonas Kanje 
 


