Verksamhetsberättelse för Publicistklubbens östra krets 2021/2022
Styrelse vald vid årsmötet 28 april 2021:
Ordförande: Sofie Lycksell
Sekreterare: Jakob Kindesjö
Kassör: Mia Karlsvärd
Ledamöter: Anna-Karin Thorstensson, Jenny Eriksen, Marie Kerrolf, Fredrik Nygren
Suppleant: Helena Isaksson Baeck och Nick Näslund
Pandemin har i stor utsträckning påverkat även detta verksamhetsår inom PK Östra och
dessvärre skapat hinder för debattkvällar och medlemsmöten. Antalet aktiviteter under
denna period har varit få och de som ordnats har varit helt digitala.
I anslutning till årsmötet medverkade nye Medieombudsmannen Caspar Opitz som
berättade om sitt nya uppdrag och sitt tidigare jobb som redaktionschef på Dagens Nyheter.
En debatt med företrädare för nya och gamla mediehus i Kalmar län ordnades den 3 juni.
Temat var då den nya mediemarknadens villkor i Kalmar län.
Styrelseledamoten Anna-Karin Thorstensson representerade PK Östra vid en paneldebatt
den 18 augusti i Vimmerby i anslutning till invigningen av utställningen Tidningsstaden
Vimmerby.
Styrelsen har nominerat förslag på pristagare av Publicistklubbens Stora pris och
Guldpennan samt haft ett jurymöte och utsett SR-journalisten Sigrid Edsenius till mottagare
av kretsens eget pris Guldsleven för sina insatser med minidokumentären Laglös landsbygd.
Medlemmarna fick den 27 januari tillfälle att vid ett digitalt möte höra Sigrid Edsenius
berätta om sitt arbete och möjlighet att ställa frågor till henne.
Marina Ghersetti, professor vid JMG i Göteborg berättade på ett medlemsmöte den 10
februari om sin och kollegors forskning om några riksmediers bevakning av pandemin.
Styrelsen inrättade under året ett nytt lokalt stipendium på 10 000 kr avsett till
utbildningsinsatser el liknande som gynnar lokal journalistik. Ingen medlem har dessvärre
sökt stipendiet.
Styrelsen har haft elva möten under verksamhetsåret.

Styrelsen har på kretsens Facebook kontinuerligt informerat om både egna och andra PKkretsars aktiviteter.
Vid årsskiftet 2021/2022 hade PK Östra 52 betalande medlemmar. En anledning till att
antalet var hälften så många som året innan bedöms vara att inbetalningskorten inte
skickades ut förrän efter årsskiftet.
I mars 2022 var antalet medlemmar 115 personer.

