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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 2015 2014 2013 2012 2011 
      
      

Antal medlemmar 442 485 528 515 527 
Medlemsavgifter 143 650 157 625 145 200 141 625 144 925 
Årets resultat 3 384 697 -45 238 -21 526 -40 152 
Eget kapital 58 609 55 225 54 528 99 766 121 292 
Soliditet 49,7 % 62,1 % 57,7 % 72,5 % 68,2 % 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen konstituerade sig på sitt första möte 
enlig följande. Ordförande Petter Larsson. 
Skattmästare (kassör) Ulf Svenning. 
Sekreterare Åke Pettersson. Klubbmästare 
(lokalansvariga) Mona Masri och Pia Lobell. 
Medlemsansvarig Karen Söderberg. 
Webutsändningar Erik Tjernström. 
Kommunikationsansvariga Natalie Medic och 
Kristoffer Svensson. Ledamot Teresa 
Lindstedt. 
 
Styrelsen drabbades snabbt av två avhopp i tät 
följd då Natalie Medic och Kristoffer 
Svensson avsade sig sina uppdrag. Under 
hösten gick därför ersättaren Patrik Lundberg 
in i styrelsearbetet och tilldelades posten som 
kommunikationsansvarig. Patrik Lundberg 
lämnade styrelsen vid årsskiftet. 
 
Petter Larsson har representerat kretsen vid 
PK Sveriges möten under vår och höst. 
Per Svensson har varit kretsens representant i 
Hiertanämnden. 
 
Styrelsemöten 
 
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda 
sammanträden. Två av dessa har varit korta 
möten som skett via Facebook. Resterande har 
varit fysiska möten. 
 
Arrangemang 
 
Vi har under året arrangerat 9 aktiviteter. 

Till detta ska läggas ett när denna 
verksamhetsberättelse skrivs ännu ej 
genomfört seminarium med anledning av att 
Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år, som 
planeras till den 29 mars, samt årsmötet, vilket 
ger totalt 11 under året. 
 
20 april. I samarbete med Presshistorisk 
förening grävde vi oss ner i frågan om vad vi 
kan lära av historien i dagens mediekris? Detta 
med hjälp en av panel som bestod av: Bertil 
Torekull, före detta chefredaktör på SvD, 
presshistorikern Lars-Åke Engblom och 
medieforskaren Annika Bergström. 
 
18 maj arrangerade vi en paneldiskussion på 
temat ”Mångfald och representation”. Hur 
hanterar medierna sin rekrytering utifrån kön, 
sexuell läggning, klass och härkomst? och 
spelar det någon roll för vad som sedan 
produceras? Panelisterna var Anne Sseruwagi, 
chef Sveriges Radio Malmö, Maria Ramnehill, 
frilansskribent och transaktivist, Patrik 
Lundberg, författare och kolumnist i 
Aftonbladet och Jens Ericson, P4 Malmöhus. 
 
3 september sparkade vi igång hösten på 
allvar med after work. 
 
16 september tog vi oss an de nya formerna 
av textreklam som kallas native advertising 
eller branded content. Är det räddningen för 
en bransch i kris? Jonas Nordling, ordförande 
SJF, medieforskaren Maria Edström, Sigge 
Ennart, från Aftonbladets partnerstudio och 
Charlie Stjernberg, Prime PR, medverkade. 
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15 oktober bjöd vi till after work med 
miniprogram, journalisten Lena Forsfält 
berättade om koloniträdgårdstidningen 
Lyckligt lottad, som hon tillsammans med ett 
par andra journalister dragit igång. 
 
20 oktober genomförde vi höstens 
storsatsning. Under rubriken ”Tomorrow’s 
journalism – today” presenterade tre inbjudna 
redaktörer framgångsrika mediesatsningar – 
som lyckas kombinera finansiering och 
ambitiös journalistik – i en tid av kris. De 
medverkande var Zaki Chehab redaktör för 
brittiska Arabs Today, Milou Klein Lankhorst 
från holländska De Correspondent och Martin 
Schibbye, Blank spot project, Sverige. 
 
2 november samlade vi fyra chefredaktörer i 
Blekinge för en paneldiskussion om 
lokaljournalistikens framtid i regionen. De 
som medverkade var Gunnar Svensson, 
chefredaktör och ansvarig utgivare Sydöstran, 
Kerstin Årmann, chefredaktör och ansvarig 
utgivare BLT, Peppe Alfiero, kanalchef och 
ansvarig utgivare P4 Blekinge och Mattias 
Christiansson, redaktionschef och ansvarig 
utgivare SVT Nyheter Blekinge. Kvällen 
inleddes med en heta stolen-utfrågning av 
kommunens kommunikationschef Thomas 
Johansson. Mötet hölls i Karlskrona. 
 
27 januari drog vi igång vårsäsongen med en 
after work, där Fredrik Önnevall berättade om 
sin nya reportageserie Fosterland 2. 
 
17 februari bjöd vi medlemmarna på gratis 
bio. Filmen var Spotlight, som handlar om 
grävande journalister i Boston som granskar 
Katolska kyrkan. Den följdes av diskussion 
med journalisterna Matti Stenrosen, Jessica 
Ziegerer och Berit Önell. 
 
Nya former 
 
Vi har provat två nya former för våra möten: 
after work och filmvisning. Tanken bakom aw 
var att minska lite på ambitionerna och så vis 
sänka tröskeln för medlemmarna att komma 
på våra arrangemang. Att titta in en stund på 

en kravlös aw är ju en annan sak än att vika en 
hel kväll åt att lyssna på en debatt.  
 
Den första after worken i september blev 
också mycket lyckad, med ett sextiotal 
deltagare. Uppmuntrade av denna framgång 
provade vi igen, först i oktober och sedan i 
januari, men denna gång kompletterat med ett 
miniprogram. Programmen fungerade utmärkt, 
men publiken svek. Den preliminära slutsats 
vi idag drar är att after work, med eller utan 
miniprogram, säkert kan fungera, men att de 
inte bör arrangeras för ofta och att de måste 
marknadsföras mer intensivt än vi gjorde. 
 
Filmvisningen, som kombinerades med 
efterföljande paneldiskussion, var däremot en 
ogrumlad framgång, med en fullsatt salong, 
och är ett koncept vi bör kunna använda oss av 
i framtiden.  
 
Priset 
 
Styrelsen har beslutat att instifta ett 
stipendium för god och angelägen journalistik. 
Det är på 10 000 kronor och delas ut årligen 
för prestationer under det gånga året. 
Bakgrunden är att kretsarna har svårt att få 
gehör för sina förslag på pristagare till 
Guldpennan och Stora Priset på PK Sveriges 
möten, och att vi, om vill lyfta fram 
sydsvenska journalister, därför får göra det på 
egen hand. 
 
Målsättningar och resultat 
 
Redan på de första styrelsemötena satte vi upp 
några målsättningar för årets verksamhet. 
Den första var att minst en gång arrangera en 
aktivitet på annan ort än i Malmö. Den 
uppnåddes med det lyckade arrangemanget i 
Karlskrona. 
 
Den andra var att öka medlemstalen. Där har 
vi misslyckats och tvärtom förlorat 
medlemmar netto. 
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Den tredje var att försöka finna nya former för 
våra möten än enbart debatter och seminarier. 
Det bedömer vi att vi uppnått. 
 
En fjärde målsättning var att hitta billigare 
lokaler än Moriskan för våra aktiviteter. Vi har 
under året provat biograferna Panora och 
Spegeln med lyckat resultat, och hoppas 
kunna förlägga fler arrangemang dit, i 
synnerhet om Panora, som det är sagt, också 
kommer att kunna erbjuda servering i 
framtiden.  

Men med det sagt kvarstår en rad problem för 
framtiden, som måste hanteras. Vi tappar 
medlemmar år för år. Och vi har märkbart 
svårt att locka medlemmar till många av våra 
aktiviteter. 
 
Malmö 2016-03-15 
Petter Larsson 
Ordförande 
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Resultaträkning  2015-01-01 
– 2015-12-31 

2014-01-01 
– 2014-12-31 

    
Föreningens intäkter    
Medlemsavgifter Not 1 143 650 157 625 
Stipendiebidrag  0 0 
Övriga erhållna bidrag  0 50 
Övriga intäkter  1 675 21 281 
Summa föreningens intäkter  145 325 178 956 
    
Föreningens kostnader    
Stipendier  0 0 
Övriga externa kostnader Not 2 -141 248 -177 560 
Personalkostnader Not 3 0 0 
Summa föreningens kostnader  -141 248 -177 560 
    
Föreningens resultat  4 077 1 396 
    
Finansiella poster    
Räntekostnader och liknande kostnader  -693 -699 
Summa finansiella poster  -693 -699 
    
Resultat efter finansiella poster  3 384 697 
    
Årets resultat  3 384 697 
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Balansräkning  2015-12-31 2014-12-31 

    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 4 50 000 50 000 
Summa anläggningstillgångar  50 000 50 000 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  0 21 281 
Kassa och bank    
Kassa och bank  67 869 17 622 
Summa omsättningstillgångar  67 869 38 903 
    
Summa tillgångar  117 869 88 903 
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets ingång  55 225 54 528 
Årets resultat  3 384 697 
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång  58 609 55 225 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  23 152 25 904 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  36 108 7 774 
Summa kortfristiga skulder  59 260 33 678 
    
Summa eget kapital och skulder  117 869 88 903 
 
 
    
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 442 485 
    
Not 2 Övriga externa kostnader Detta år Föregående år 
    

 Kostnader för lokal, gästföredragande, 
medlemsmöten, styrelsemöten och resor 

 
68 874 

 
127 011 

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

 
 

11 319 

 
 

11 467 
 Kostnader för redovisningstjänster 15 458 12 954 
 Kostnader för postbefordran (Föreningshuset) 43 282 24 539 
 Övriga kostnader 2 315 1 589 
 Summa övriga externa kostnader 141 248 177 560 
    
 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 Balans 50 (429,8994 andelar)  
   

 Bokfört värde 50 000 50 000 
    
 Anskaffningsvärde 50 000 50 000 
    
 Marknadsvärde den 31 december 71 776 68 243 
    
 Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla 

inkomster återinvesteras i fonden.   

    
 Malmö den    
   
   
 Petter Larsson  Ulf Svenning 
   
   
 Åke Petterson Mona Masri 
   
   
 Pia Lobell Karen Söderberg 
   
   
 Erik Tjernström Teresa Lindstedt 
   
   
   
 


