Välkommen till Pennskaftets årsmöte!
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Chefredaktör
GT

Journalisters villkor när gratis är gott
Journalisten Sofia Dahlström har jobbat som nyhetsreporter, redaktör, grävchef och
nyhetschef på allt från GP till Nyhetsmorgon, Kalla fakta, Malou möter, Morgonpasset,
Filmkrönikan och Uppdrag granskning. Hon är kvällens gäst på Pennskaftets årsmöte.
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edan snart ett år tillbaka är Sofia Dahlström chefredaktör för GT och ingår även i
Expressens redaktionsledning. Hon tycker att det är en spännande utmaning att förena
granskning och gediget nyhetsarbete med underhållning och att väcka debatt.
Den 27 april är hon gästföreläsare på Pennskaftets årsmöte.
– Jag kommer bland annat att tala om journalistikens och journalisters villkor i dagens samhälle, som präglas av ett allt snabbare tempo och där gratis är gott, säger Sofia Dahlström, som
brinner för att utveckla den lokala journalistiken i Göteborg och Västsverige.
Vad hon gillar mer?
– Offentlighetsprincipen, tryckfrihet och meddelarfriheten. Men också hav och klippor, att
cykla och riktigt salt lakrits!
Tid:Onsdag 27 april kl 18:00 – ca 20:45. Det blir mingel, ett effektivt årsmöte, festlig utdelning av Pennskaftspriset och en föreläsning med Sofia Dahlström.
Plats: Kafé da Matteo, Sprängkullsgatan 10 A, andra våningen.
Kostnad: Var och en betalar sin egen mat och dryck. Tre olika alternativ erMEDLEMSAVGIFTEN FÖR
bjuds, för att det ska gå smidigt, ange ditt matval i samband med anmälan.
2016 ÄR
1. Linssoppa med potatis och creme fraiche, serveras med krutonger och
200 KRONOR
surdegsbröd. (89 kr)
–
TILL
VÅRT PLUSGIRO
2. Vegetarisk lasagne med chèvre. Innehåller tomatsås, zucchini, morot,
48 46 62-2
stuvad spenat och creme fraiche. (95 kr)
3. Pizza, vegetarisk med mozzarella, tomat, basilika och blandade blad eller
med prosciutto-skinka, creme fraiche och blandade blad.(95/110 kr)
Kaféet har alkoholrättigheter.
Anmälan: T
 ill: info@pennskaftet.nu senast fredag 22 april. Bjud gärna med kvinnliga journalist- och
fotografkollegor.

PÅMINNELSE!

Under kvällen delas årets Pennskaftspris ut. Vem som gjort ett föredömligt
journalistiskt arbete och får priset tillkännages i dagarna före årsmötet.
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