Publicistklubbens Västra krets
Verksamhetsberättelse april 2018 – april 2019
Publicistklubbens Västra krets omfattar Västra Götaland och Halland, men har medlemmar också i
andra delar av Sverige, främst i Småland och Värmland. Västra kretsen bildades år 1897. Styrelsen
ansvarar för verksamheten med möten för medlemmarna, samarrangemang, utdelning av stipendier
och priser, samt samarbete med övriga kretsar genom PK Sverige.
Att slå vakt om yttrandefrihet och pressfrihet är de ledord som kretsens kärnverksamhet bygger på.
Att lyfta fram yrksesaktuella frågor, opinionsbildning och fungera som debatt- och diskussionsforum
är några ramar för kretsens verksamhet gentemot medlemmarna. Kretsen samarbetar lokalt med
Reportrar utan gränser, Amnesty och Örgryte idrotssällskap i frågan om Dawit Isaak. Tillsammans
med Västsvenska Frilansklubben om det Mentorsprogram som ska sammankoppla redan etablerade,
yrkesverksamma journalister med nya inom branschen/yrket. Med Västsvenska Journalisters
Stiftelse, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet
och Borås Tidning samarrangerar kretsen det årligen återkommande Mediemötet där även Nils
Horner-priset delas ut. Sedan tidigare har vi även samarrangemang med festivalen Way Out West
samt Bokmässan i Göteborg. Detta för att nämna några. Under nästkommande verksamhetsår
kommer kretsen att inleda ett samarbete med Stadsbiblioteket.
Publicistklubben har på riksnivå under året bland annat medverkat i arbetet för ett nytt och utvidgat
medieetiskt system. Mer om Publicistklubbens riksengagemang finns att läsa i respektive krets
verksamhetsberättelse på vår hemsida.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Aldijana Talic
Vice ordförande Malin Clausson
Firmatecknare Aldijana Talic
Sekreterare Mattias Hagberg
Ledamöter:
Fanny Wijk
Maria Domellöf-Wik
Emil Östlund
Khaled Alesmael
Petter Trens
Stefan Bjarnefors
Sandy Kalleny
Lena Kvist
Representantskap
Aldijana Talic representerar kretsen i PK Sveriges styrelse
Anders Johansson var kretsens representant i Hiertanämnden
Erik Blix var vår representant i Torgny Segerstedt-stiftelsen

Medlemmar:
Vid årsskiftet hade PK Västras krets 639 medlemmar.
Priser och stipendier:
PK Västras stora pris tilldelas 2018 Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund.
Dawit Isaak-priset 2017 tilldelas skrivarskolan Qalam.
Stipendier för bästa examensarbete vid JMG tilldelas Hanna Dahlström.
Mottagare av Johannapengen 2018 var Jenny Nordlander för boken ”Mellan raderna”.
Hiertastipendiater:
Catarina Bergsten, 26000, Brita & Sven Åhmans Stipendiefond 11800 + Sveriges Radios & Gränna
Tidnings Stipendiefond 14200
Lennart Johnsson, 45 000, SIDA, Sida
Ellen Ahinko Andersson, 27300, Kursen och konferenser, Brita & Sven Åhmans Stipendiefond
Hanna Rasmuson, 16000, Kursen och konferenser, Brita & Sven Åhmans Stipendiefond
Bo Borg, 8000, Kultur, Otto och Anna Elg Lundberg
Lisa Brunzell, 8000, Kultur, Otto och Anna Elg Lundberg
Hanna Tornbrant, 6000, Kursen och konferenser, Brita & Sven Åhmans Stipendiefond
Eva –Lotta Hultén, 17000, Övriga, Karin och Arthur Elgstrands Idunfond 11000 + ICA 2000 + Sveriges
Radios & Gränna Tidnings Stipendiefond 4000
Monica Hirsch, 34 000, SIDA, Sida
Anna Wallenlind Nuvunga, 16000, Övriga, Allmänna Understödsfonden
Agnes Arpi, 10300, Övriga, 80‐årsfonden
Lars Göran Svensson, 15000, Övriga, Axel Johanssons Minne
Medlemsmöten
2018.04.16
Gängen – en journalistisk utmaning
Gängkriminaliteten har blivit en av de stora journalistiska utmaningarna. Hur ska media egentligen
närma sig detta fenomen? Hur ska bevakningen gå till när tystnadskulturen breder ut sig och våldet
ständigt är närvarande? Och hur ska media hantera bevakningen när begreppet gäng snabbt klistras
på alla möjliga händelser och blir en del av ett politiskt spel om bilden av Sverige?
Paneldeltagare:
Johanna Bäckström Lerneby, nyhetschef på Aftonbladet.
Baris Kayhan, journalist, Guldspadenominerad i år för granskningen av "Södertäljemaffian", i boken
"Nätverket – Södertäljemaffians uppgång och fall”.
Karwan Faraj, journalist, som gjort radioserien ”Gängskjutningen på Vår Krog & Bar”, P3 Dokumentär,
Sveriges Radio.
Micael Björk, docent i sociologi, forskar bland annat på gatugäng och organiserad brottslighet,
Göteborgs universitet.
Moderator: Aldijana Talic
2018.05.14
Mediemötet
Mediemötet samarrangerar vi tillsammans med Västsvenska Journalisters Stiftelse, Institutionen för
journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Borås Tidning. Med journalistiken och
journalisterna i centrum arrangeras årligen ett seminarium kring ett aktuellt tema och välkomnar
journalister, blivande journalister, forskare och andra intresserade av aktuell journalistik.

Program:
14.00–15.30
JMG:s prefekt Ulla Sätereie och moderator Stefan Eklund öppnar mötet.
Det kan vi lära av det amerikanska valet.
Ginna Lindberg, utrikeschef, Ekot, SR.
Politisk journalistik i en ny tid.
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, GU.
Negativa budskap! Svenska valaffischer!
Bengt Johansson, professor, JMG.
16.00–18.00
Strategier som sätter agendan.
Samtal mellan Aldijana Talic, ordförande i PK Västra, och Per Schlingmann, entreprenör och
rådgivare, fd partisekreterare i Moderaterna.
Så upptäcker vi falska nyheter i valrörelsen.
Hugo Ewald, faktakollsredaktör DN, tidigare redaktör för Viralgranskaren.
Så skapar vi bättre politisk journalistik.
Karin Eriksson, politisk reporter, DN.
Utdelning av Nils Hornerpriset.
Därför finns vi på plats!
Stefan Åsberg och Niclas Berglund.
2018.09.29
Bokmässan
Utanförskap innanför mediehusens dörrar
Den 29 september leder Publicistklubben Västra ett samtal om de osynliga maktstrukturer som styr i
Sveriges mediehus på Bokmässans Debattscen.
Medverkar gör Jenny Nordlander, tidigare chefredaktör för Nöjesguiden, nu redaktör och
programledare på SVT:s Kulturnyheterna, aktuell med boken ”Mellan raderna – en bok om att vara
kvinna och journalist” och Khaled Alesmael, journalist och författare, född i Syrien och sedan 2015
verksam bland annat på SVT:s Uppdrag Granskning och SR P1. Nu aktuell med sin debutroman
"Selamlik". Moderator: Lena Kvist, Kulturchef på Borås tidning. Samtalet sker på debattscenen, som
finns i F-hallen på plan 2 och dess programpunkter är öppna för alla att besöka.
2018.10.02
Afterwork med PK Västra
Den 2:a oktober välkomnar vi alla medlemmar i Publicistklubben till en Afterwork i styrelsens regi
och i en, för föreningen, helt ny lokal.
Det bjuds på enklare tilltugg och dryck och som ett led i ambitionen att värva nya medlemmar - ser vi
gärna att ni bjuder med era kollegor.
Vi kommer alltså att finnas i Jugendhuset på Föreningsgatan 2. Dit hittar du enkelt genom att ta
spårvagn nummer 2 till Handelshögskolan.
2018.10.25
PK Västra på Frilansdagen
Det goda redaktörskapet – i ett nytt medielandskap
Allt större del av innehållet i media produceras av underleverantörer och frilansare, ofta under såväl
tidspress som ekonomisk press. Vad får det för konsekvenser för arbetet som redaktör, och för
arbetet som frilansande journalist? Hur upprätthåller man det goda redaktörskapet i en föränderlig
tid? Och vad betyder egentligen det goda redaktörskapet?
Medverkande:
Fanny Wijk, nöjesredaktör, Göteborgs Posten
Johanna Lagerfors, redaktör, OTW, tidigare på Två Dagar

Johan Orrenius, chefredaktör, Offside
Nora Lorek, frilansande bildjournalist, bland annat för Expressen och National Geographic
Moderator: Aldijana Talic, ordförande PK Västra.
Kvällen börjar med ett kort samtal om ”tanten i media” med Maria Edström, docent i journalistik,
media och kommunikation, JMG. Om åldrande, genus och yttrandefrihet.

2018.12.04
Prisutdelning och samtal
Du som du som medlem och en vän, välkomna till mingelkväll och prisutdelning med PK Västra!
Publicistklubben Västras Stora pris 2018 tilldelas Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund.
Publicistklubbens Västras Dawit Isaak-pris 2018 går till skrivarskolan Qalam.
Publicistklubben Västras pris Johannapengen tilldelas 2018 journalisten Jenny Nordlander.
Vi delar även ut ett stipendium på 5 000 kronor till ett examensarbete från avgångsklassen vid JMG
som vi vill lyfta särskilt. Årets stipendium för bästa ex-jobb går till Hanna Dahlström och arbetet
"Asylen och Adoptionen".
2018.02.05
I skuggan av valet
Donald Trump dominerade i svenska medier 2018, mer omskriven än Stefan Löfven och Ulf
Kristersson tillsammans.
Vid sidan om Trump – vad har mer fått stryka på foten i nyhetsbevakningen i den segdragna kampen
om regeringsmakten i Sverige?
PK Västra bjuder in till ett samtal om mediernas bevakning – och missade bevakning – efter valet den
9 september.
Medverkar gör bland andra:
Marie Grusell, docent, medieforskare vid Göteborgs universitet
Johan Bohlin, tf. nyhetschef på Göteborgs-Posten
2019.04.02
Årsmöte och panelsamtal.
2019.04.25
Samarrangemang med Amnesty, Öis och RUG med samtal med Aaron Berhane, tidningen Setits
chefredaktör.

Protokollförda medlemsmöten:
Kretsen har genomfört ett protokollfört medlemsmöte den 2:a april där mötet utsåg Maria
Jervelycke Belfrage till ordförande

Styrelsens arbete:
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. PK Sverige har sammanträtt två gånger under
verksamhetsåret. Västra kretsen har båda gångerna representerats av ordförande Aldijana Talic. Den
ekonomiska redovisningen görs av firmatecknare, av styrelsen utsedd attestator samt
verksamhetsrevisor Therese Hallin. Revisionsberättelse lämnas av föreningens revisorer
representerade av Åke Lundgren.
Verksamhetsberättelsen lämnad av PK Västras styrelse.

