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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 

Flerårsöversikt 2013 2012 2011 2010 2009 
      
      

Antal medlemmar 528 515 527 490 412 
Medlemsavgifter 145 200 141 625 144 925 134 750 113 300 
Årets resultat -45 238 -21 526 -40 152 10 547 -14 148 
Eget kapital 54 528 99 766 121 292 161 444 150 897 
Soliditet 57,7 % 72,5 % 68,2 % 91,9 % 93,3 % 
 
 
Styrelsen 
 
Vid årsmötet på Moriskan i Malmö avtackades 
de avgående styrelseledamöterna Jane Anders-
son, Jessica Bloem, Sandra Jakob, Jonas 
Kanje och Gustav Gatu. Per Svensson valdes 
till kretsordförande (omval). Till ledamöter i 
den tillträdande styrelsen valdes Erika Old-
berg och Richard Martinsson (omval) samt 
Heidi Avellan, Ehsan Noroozi, Anna Palme-
hag, Emilia Olofsson och Magnus Aspegren 
(samtliga nyval).  
 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
Heidi Avellan, vice ordförande, Anna Palme-
hag, sekreterare, Richard Martinsson, kassör, 
Magnus Aspegren, vice kassör, Erika Oldberg, 
klubbmästare, Ehsan Noroozi, programsekre-
terare och Emilia Olofsson, kommunikations-
ansvarig. Föreningens firma har tecknats av 
Per Svensson och Magnus Aspegren. 
 
Styrelsen har hållit nio protokollförda sam-
manträden. Per Svensson representerade 
kretsen vid PK Sveriges vårsammanträde i 
Stockholm, Emilia Olofsson var kretsens 
representant vid höstsammanträdet.  
 
PK Södra har i Hiertanämnden företrätts av 
Per Svensson. 
 
Olof Wahlgrens stipendium om 10 000 kronor 
tilldelades 2013 frilansjournalisten Matilda 
Gustavsson för en resa till Washington DC 
med syfte att studera konservativa och höger-
kristna nätmediers arbetssätt och inflytande. 

Kretsens kassör Richard Martinsson gick bort 
i december 2013 efter att under den föregå-
ende vintern ha diagnosticerats med leukemi. 
På grund av sin sjukdom kunde Richard inte 
delta i styrelsearbetet under det gånga året. 
Kassörsysslorna har istället skötts av Magnus 
Aspegren. 
 
Richard Martinsson var sedan flera år tillbaka 
en av PK Södra-styrelsens mest energiska och 
entusiastiska ledamöter.  Hans minne hedrades 
med en tyst minut vid kretsens februarimöte. 
 
Programverksamheten 
 
Södra kretsen har under verksamhetsåret ar-
rangerat nio sammankomster. 
 
I anslutning till årsmötet den 18 mars hölls en 
paneldebatt om journalistik och religion: ”Är 
journalister religiösa analfabeter och spelar 
det i så fall någon roll?”. I panelen satt Nadia 
Jebril, journalist och programledare, Åsa Fu-
ruhagen från P1:s livsåskådningsmagasin 
”Människor och tro” samt Elisabeth Sandlund, 
opinionsredaktör på tidningen Dagen. 
 
När EM-schlagern kom till Malmö i maj höll 
PK Södra en debatt på temat ”Granskare eller 
Support Act?” Frågan var hur symbiotiskt det 
kan och får bli när medierna ställs inför ett 
gigantiskt medieevenemang. I panelen: Carina 
Brorman, tidigare SvT-chef i Malmö, Cajsa 
Lindberg, P3-chef i Malmö och projektledare 
för Musikhjälpen, Patrik Lundberg, nöjes-
krönikör och Martin Kroon, chefredaktör på 
Kvällsposten.  
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Den 28 maj genomförde PK Södra ett samar-
rangemang med kommunikationsbyrån Gray-
ling. Till skillnad från alla andra PK-evene-
mang under verksamhetsåret hölls det inte på 
Moriskan utan hos mediaklustret Media Evo-
lution. Inbjudan hade gått ut inte bara till PK:s 
medlemmar utan också till en vid krets av 
kommunikatörer och informatörer. Debatten 
handlade om konsekvenserna av att journa-
listerna blir allt färre samtidig som kommuni-
katörerna blir allt fler. Hur påverkar det makt-
balansen i offentligheten och, ytterst, demo-
kratin?  Panelisterna var Jesper Falkheimer, 
professor i strategisk kommunikation, Anders 
Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö 
stad, Martin Petersson, ordförande i bransch-
föreningen Precis, Heidi Avellan, politisk 
redaktör på Sydsvenskan och vice ordförande i 
PK Södra. 
 
Höstsäsongen inleddes den 16 september med 
en debatt om de sociala medierna som verktyg 
för manipulation och maktutövning. ”Fångad 
i en Twitterstorm”. I panelen medverkade 
Anders Mildner, journalist med särskild in-
riktning på sociala medier, PM Nilsson, 
politisk redaktör på Dagens Industri och 
grundare till debattsajten Newsmill, Christina 
Persson, publikationsansvarig på Media 
Evolution. Debatten kompletterades med en 
”Heta stolen”. I den satt DN-journalisten 
Hanne Kjöller som frågades ut om sin bok 
”En halv sanning är också en lögn”. 
 
Den 14 oktober debatterades bildens ställning 
i en alltmer anorektisk tidningsbransch. 
Rubriken var ”Pressfotografin ute ur 
bilden?”. Debattörerna var Pia Rehnquist, 
redaktionschef på Sydsvenskan, Per Kagrell, 
bildchef på Expressen, Per Lindström, adjun-
gerad professor i bildjournalistik vid Mitthög-
skolan och Mia Karlsvärd, ordförande i Press-
fotografernas klubb. Gästande moderator var 
Mikael Olsson från Sveriges Radio. I heta 
stolen satt Björn af Kleen som intervjuades om 
sin bok ”Lucke & Lull”. 
 
”Har vi blivit rädda och anpassliga?” Det var 
kvällens fråga den 28 november. Diskussionen 
kretsade kring journalistrollen och det hård-
nande ekonomiska klimatet i medierna.   

I panelen: Helena Giertta, chefredaktör på tid-
ningen Journalisten, Magnus Quick, områdes-
chef för Sveriges Radio Syd, Maja Ljung, 
journalistutbildningen Skurup och Andreas 
Mattsson, journalistutbildningen vid Lunds 
universitet. Kvällen inleddes med ett framträ-
dande av dokumentärfotografen Kenneth Klich 
som berättade om sina projekt och visade bil-
der. 
 
Julen firades med ett glitter- och glöggmöte 
den 16 december. Författaren Dan Josefsson 
frågades ut om sin Augustnominerade bok om 
Quick-fallet. Namnet på årets mottagare av 
Silvertejpen avslöjades. Kvällen avslutades 
med ett quiz om medieåret som gått. 
 
Den 16 januari arrangerade PK Södra i samar-
bete med AFB ”En kväll med Lena Sund-
ström”.  Hon intervjuades om arbetet med 
boken ”Spår”. Arrangemanget var öppet för 
allmänheten och drog mycket folk. 
 
Fyra dagar efter invigningen av vinter-OS i 
Sotji ställde PK Södra frågan ”Hör OS och 
journalistik ihop?” Ämnet diskuterades av 
Åke Stolt, författare och tidigare sportchef på 
Sydsvenskan, Kutte Jönsson, filosof speciali-
serad på idrottsfrågor, Karen Söderberg, all-
roundpublicist med sportbakgrund och Mi 
Lennhag, statsvetare från Lund specialiserad 
på Östeuropa och Ryssland. Kvällen inleddes 
med en utfrågning med tryckfrihetsexperten 
Nils Funcke. Ämnet var hoten mot offentlig-
hetsprincipen. 
 
Silvertejpen 
 
Publicistklubben Södras pris till en person 
som under året verkat för att göra Sverige 
tystare, gick till drottning Silvia med följande 
motivering: Drottning Silvia får Silvertejpen 
2013 för försöken att med PO-anmälningar, 
brevkampanjer och undanglidningar försvåra 
den offentliga genomlysningen av statschefs-
familjens historia.  
 
Malmö 2014-02-14 
Per Svensson 
Ordförande 
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Resultaträkning  2013-01-01 
– 2013-12-31 

2012-01-01 
– 2012-12-31 

    
Föreningens intäkter    
Medlemsavgifter Not 1 145 200 141 625 
Stipendiebidrag  0 10 000 
Övriga erhållna bidrag  775 1 100 
Summa föreningens intäkter  145 975 152 725 
    
Föreningens kostnader    
Stipendier  -10 000 -20 000 
Övriga externa kostnader Not 2 -181 159 -156 984 
Personalkostnader Not 3 0 0 
Summa föreningens kostnader  -191 159 -176 984 
    
Föreningens resultat  -45 184 -24 259 
    
Finansiella poster    
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar   

0 
 

1 815 
Ränteintäkter och liknande intäkter  6 918 
Räntekostnader och liknande kostnader  -60 0 
Summa finansiella poster  -54 2 733 
    
Resultat efter finansiella poster  -45 238 -21 526 
    
Årets resultat  -45 238 -21 526 
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Balansräkning  2013-12-31 2012-12-31 

    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 4 50 000 50 000 
Summa anläggningstillgångar  50 000 50 000 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  275 846 
Kassa och bank    
Kassa och bank  44 247 86 669 
Summa omsättningstillgångar  44 522 87 515 
    
Summa tillgångar  94 522 137 515 
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets ingång  99 766 121 292 
Årets resultat  -45 238 -21 526 
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång  54 528 99 766 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  29 552 29 248 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 442 8 501 
Summa kortfristiga skulder  39 994 37 749 
    
Summa eget kapital och skulder  94 522 137 515 
 
 
    
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 528 515 
    
Not 2 Övriga externa kostnader Detta år Föregående år 
    
 Hyra för inventarier (ljudanläggning) och lokal 5 000 37 125 

 Kostnader för gästföredragande, medlemsmöten, 
styrelsemöten och resor 

 
120 659 

 
62 876 

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

 
 

13 486 

 
 

21 301 
 Kostnader för redovisningstjänster 16 042 10 548 
 Kostnader för postbefordran (Föreningshuset) 23 407 23 530 
 Övriga kostnader 2 565 1 604 
 Summa övriga externa kostnader 181 159 156 984 
    
 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 59 484 52 930 
    
 Erhållen utdelning från fonden intäktsförs löpande. 

Årets utdelning uppgick till 
 

0 
 

1 815 
    
 Malmö den    
   
   
 Per Svensson (ordförande) Heidi Avellan (vice ordförande) 
   
   
 Anna Palmehag (sekr, medlemsansvarig) Magnus Aspegren (kassör) 
   
   
 Erika Oldberg (klubbmästare) Emilia Olofsson (kommunikationsansvarig) 
   
   
 Ehsan Nozoori (kommunikationsansvarig)  
 


