Välkommen till en kväll med:

Carin
Malmberg

för kommunstyrelNU:Pressekreterare Hulthén.
eli
sens ordförande Ann
t på Sveriges Radio.
TIDIGARE: Journalis

”Det var slitsamt lämna journalistiken”
I drygt 10 år jobbade hon som journalist på Sveriges Radio, men branschens tuffa
arbetsförhållanden gjorde att Carin Malmberg för sex år sedan tog steget och blev
tjänsteman på Göteborgs kommun. Sedan två år arbetar hon som pressekreterare
för Anneli Hulthén.
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– Det var slitsamt att skiljas från journalistiken. Jag hade starka band till yrket och kände stor
lojalitet. Jag kunde tänka ”nu tycker reportrarna att vi är långsamma, nu spricker deras deadline”. Men det fungerar inte. Sådant kan inte påverka mitt arbete här.
Hur ser du på journalistik i dag?
– Som journalist tror man ju att ens knäck är det viktigaste som finns och att alla kommer
att lyssna. Men världen är mycket större än nyhetsdesken på en redaktion.
Carin Malmberg kommer till Pennskaftet och berättar om hur det var att lämna journalistiken, hur det är att jobba inom en politisk organisation med Anneli Hulthén i spetsen, hur hon
upplever att tjänstemän och politiker ser på journalister och hon får utveckla hur hon ser på
journalistik i dag.
Tid:Onsdag 26 mars 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 24 mars. Bjud gärna med kvinnliga journalist- och fotografkollegor.
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HAR DU KOMMIT IHÅG 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, 150 kr, 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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