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Välkommen till vårens första träff:

Britt-Marie
Mattssogsn-Posten
Reporter Götebor

Från obetald volontär till förstereporter
Britt-Marie Mattsson har bevakat tio presidentval i USA och har hela världen som
sitt arbetsfält. I Göteborgs-Posten är vi vana att läsa hennes analyser och krönikor
om främst amerikansk politik. Efter 45 år som journalist tycker hon fortfarande att
det blir roligare för varje år.
Som 19-åring stegade Britt-Marie Mattsson upp på GP och frågade om hon kunde jobba som
volontär. Sedan dess har mycket hänt. Hon har varit utrikeschef, haft egen pratshow i SVT
som hon fick stora journalistpriset för och rapporterat från världens alla hörn. Bland annat
var hon i Kambodja när Röda Khmererna härjade som värst. I dag är hon förstereporter på
GP som hon varit trogen under hela sitt yrkesliv.

4 feb

På Pennskaftet delar Britt-Marie Mattson med sig av sina erfarenheter och tankar
från fyrtiofem år som journalist. Om hur journalistikens villkor förändrats och om
att vara kvinna och utrikesreporter.
Tid:Tisdag 4 februari kl 18:30 – ca 20:30. Föreläsningen börjar kl 19.
Plats: Cafe And the Bakery på Viktoriagatan 20.
Kostnad: Du beställer själv det du vill äta, och bidrar till Pennskaftet med 20 kronor för medlemmar och 40 kronor för gäster.
Anmälan: Mejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 31 januari. Bjud gärna med kvinnliga journalist- och fotografkollegor.

2014

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN
Föreningen Pennskaftet, för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, har ca 50 medlemmar. Medlemsavgiften
på 150 kronor är en moderat kostnad. För att föreningen ska vara livskraftig och styrelsen ska veta att det finns en
grund till att arrangera träffar är det bra om du är medlem. Du bidrar då till att föreningen lever vidare. Vi kan bekosta en hemsida. Föreläsarna som inte får någon ekonomisk ersättning kan få reseersättning om det behövs och tackas med en blomma. Vi kan anlita revisor som gör årsbokslut och styrelsen kan få ersättning för sitt engagemang med
mat och resa vid styrelsemöten.
Betala medlemsavgiften för 2014 nu till plusgiro 48 46 62-2. (Du som gått med efter 1 september 2013 - din
betalning gäller även 2014). Det är viktigt att du anger ditt namn vid betalningen. Är du dessutom ny medlem
skicka dina uppgifter och en bild till info@pennskaftet.nu, så lägger vi dig under medlemmar på vår hemsida.
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