Verksamhetsberättelse för Publicistklubbens östra krets 2019
Styrelsens sammansättning vald vid årsmötet 26 april 2019:
Ordförande: Sofie Lycksell
Sekreterare: Jakob Kindesjö
Kassör: Patricia Svensson
Ledamöter: Anna-Karin Thorstensson, Jenny Eriksen och Marie Kerrolf
Suppleant: Marianne Odelius
Under året har styrelsen haft nio styrelsemöten och ett jurymöte för att utse 2019 års
mottagare av kretsens eget pris Guldsleven. Kretsen har under året fortsatt satsningen på
löpande medlemsinformation via e-post och webb samt anordna aktuella debattkvällar och
medlemsaktiviteter, bland annat i samarbete med andra föreningar. Styrelsen har även
påbörjat arbetat med att dra igång lokal verksamhet i Kalmar län. Kassör och ordförande har
också ägnat tid åt att återställa rätt organisationsnummer på föreningens bank Nordea som
av misstag hade två nummer registrerade. En omständighet som dock aldrig hann få några
negativa ekonomiska följder för föreningen.
Styrelsen har också, på PK Riks initiativ, utsett förslag på kandidater till Guldpennan och
Publicistklubbens Stora pris.
Under verksamhetsåret har medlemmarna inbjudits till fyra arrangemang:
26 april, i samband med årsmötet, gästades PK Östra av Hanna Andersson, projektledare för
Fojos arbete med Demokratijouren som syftar till att förebygga hot mot journalister och
stötta dem som drabbas.
24 september anordnades en debatt kring hur medierna skötte bevakningen av explosionen
i Linköping i juni. Försvarsdirektör Jenny Knuthammar på länsstyrelsen, säkerhetsstrategen
Håkan Carlberg vid Linköpings kommun och Stadsmissionens direktör Sanna Detflesen.
25–26 oktober anordnades en inspirationsträff i Virserum om journalistiken utanför
storstäder med bland andra Po Tidholm, Johanna Karlsson, Sigrid Edsenius och Birgitta
Sennerdal. Träffen arrangerades av SJF, Fojo och PK östra kretsen.

4 december ordnades en träff med pressombudsmannen och nye medieombudsmannen Ola
Sigvardsson i Linköping. Kvällen var ett samarrangemang tillsammans med SJF:s
pensionärsförening.
Till 2019 års pristagare av Guldsleven utsågs till Lennart Palm, reporter vid Sveriges Radio
Kalmar, för sitt avslöjande om landshövdingen i Kalmar län. Priset överlämnades på hans
arbetsplats i närvaro av kretsens ordförande Sofie Lycksell. Inför utnämningen inkom totalt
elva nomineringar till styrelsen.
Vid årsskiftet 2019/2020 hade PK Östra 119 betalande medlemmar.

