Verksamhetsberättelse för Publicistklubben Stockholm 2018
Publicistklubben Stockholm har under verksamhetsåret arrangerat debatter i aktuella
publicistiska ämnen i Café Panorama i Kulturhuset. Årets åtta debatter – fyra på våren och
fyra på hösten – präglades bland annat av valrörelsen och den efterföljande utdragna
regeringsbildningen.
Arbetet med att hitta en ny lokal för Publicistklubbens debattkvällar på grund av renoveringen
av Kulturhuset ledde till att ett avtal i slutet på året kunde slutas om att från början av 2019
hyra foajén till Dramatens scen Elverket.
De tre årliga priserna fördelades på följande vis: Publicistklubbens Stora pris gick till Jens
Mikkelsen, Sydsvenskan, Guldpennan till Emma Leijnse, reporter på HDSydsvenskan, och
Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne delades ut postumt till den mördare
maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia.
Publicistklubben har under året medverkat i arbetet för ett nytt och utvidgat medieetiskt
system. En arbetsgrupp som bestått av företrädare för alla parterna i det nya systemet,
däribland även Publicistklubben, har tagit fram ett beslutsunderlag i form av stadgar och
instruktioner för Allmänhetens medieombudsman (MO), Mediernas etiknämnd och
Mediernas samarbetsförening. Alla parter är överens om att dessa tre ersätter dagens PO/PON
samt Pressens samarbetsnämnd från januari 2020. Bakom det utvidgade systemet står förutom
Sveriges Tidskrifter, TU, Journalistförbundet och Publicistklubben även SR, UR, SVT och
TV4.
Publicistklubben har under året avgett yttrat sig över Förstärkt skydd för uppgifter av
betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU
2017:70) samt över Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter angående nya former av
mediestöd.
För att bidra till en så vid yttrandefrihet som möjligt har företrädare för PK Stockholms
styrelse fortsatt att arbeta med opinionsbildning kring frågor som yttrandefrihet och pressetik,
liksom medieutveckling och granskande journalistik. Representanter för Publicistklubben har
deltagit i manifestationer för yttrandefrihet samt för förläggarens Gui Minhais frigivning och
den fängslade Dawit Isaak i Eritrea.
Vi har även en återkommande diskussion om hur vi förvaltar föreningens och
Hiertanämndens fondmedel. Avkastningen går till de stipendier som årligen fördelas av
Hiertanämnden. Publicistklubbens styrelse har uppmärksammat att Hiertanämndens fond är i
behov av ekonomisk påfyllning och har påbörjat ett arbete för att med hjälp av yttre
finansiärer tillföra ekonomiska medel.
Under året har Publicistklubben fortsatt med det mentorsprogram som inleddes 2017, där
unga talanger får möta erfarna publicister och journalister som kan stötta och utmana under ett
halvårs tid.
PK Sverige, det vill säga höst- och vårmöten med Publicistklubbens övriga kretsar, har hållits
där gemensamma frågor diskuterats och beslut fattats, bland annat om mottagare av PK:s
priser.

Publicistklubbens Stockholmskrets hade vid årsskiftet 2 556 medlemmar, en minskning drygt
200 medlemmar jämfört med året innan. Det är tråkigt att se att siffrorna har gått nedåt,
eftersom det är en ständigt pågående verksamhet i föreningen med syfte att medlemstalen ska
öka och inte sjunka. Arbetet för att stävja minskat medlemsantal pågår, bland annat på sociala
medier där ordföranden Anna Hedenmo medverkat i filmer för att uppmärksamma för PK:s
betydelse för yttrandefriheten.
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