Till höstens andra träff med Pennskaftet hälsar
vi GP:s nya chefredaktör välkommen!
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Krönlein

Foto:GP

Journalist
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Göteborgs-Post

Tar sig an pressens framtidsutmaning
Cecilia Krönlein tog i höstas över rollen som chefredaktör för Västsveriges stora dagstidning.
Tidigare nyhetschef, redigeringschef och redaktionschef, Cecilia har haft många roller på tidningen. Nu ska hon leda Göteborgs-Posten i en tid då dagspressen står inför en av sina kanske
största utmaningar någonsin.
– GP:s utmaningar är hela branschens utmaningar. Just nu jobbar vi med att identifiera oss själva som nyhetsredaktion som ska leverera ett innehåll som våra läsare vill ha, säger Cecilia Krönlein.
För Göteborgs-Posten är inte enbart en papperstidning, det är Cecilia noga med att framhålla, utan så
mycket mer. Själv twittrar hon förstås, den sista tiden mer aktivt, på kontot; @cissikronlein.
Cecilia Krönlein är journalist i botten och jobbade på Skövde Nyheter och Arbetet Nyheter innan hon
kom till GP 1988.
– Jag har haft många olika roller på GP, allt från redigerare och redigeringschef till nyhetschef och redaktionschef innan jag blev chefredaktör.
Hon brinner för riktigt bra lokal nyhetsjournalistik.
– Senast i helgen hade vi granskningen av tandläkare som fuskar. Vi har granskat grundskolan i Göteborg,
och låtit läsarna sätta betyg på sina skolor, på nätet. Nya Västlänken har vi också granskat.
Cecilia kan under kvällen också berätta om hur GP ska jobba med anställd personal kontra annan personal i framtiden.
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Tid: Torsdag 29 november. 18:30 – ca 20:30 .
Plats: Café And the Bakery, Viktoriagatan 20.
Kostnad: Du väljer själv vad du vill äta, och bidrar därutöver med en tjuga till
Pennskaftet.
Gäster: Ta gärna med intresserade kvinnliga journalist- och fotografkollegor.
Anmälan: Välkommen med din anmälan genom ett mejl till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 27 november.

Snart nytt år!
Dags att betala
medlemsavgiften,
150 kronor,
till vårt plusgiro
48 46 62-2!
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