Välkommen till årsmöte med Pennskaftet!
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Årsmöte med Kristina som gäst
Föreningen Pennskaftet hälsar välkommen till årsmöte. Kvällens gäst är Kristina
Hedberg, aktuell med dokumentären om PG Gyllenhammar som gått på SVT i två
delar. (Finns även på SVTPlay). Under kvällen kommer också årets Pennskaftspris
att delas ut till en än så länge hemlig pristagare.
Kristina har jobbat som nyhets- och samhällsreporter på SVT och SR i 25 år. Ekot, Kaliber,
Min Sanning, Debatt och Uppdrag Granskning är några av hennes milstolpar. I påskas sändes
hennes dokumentär om PG Gyllenhammar, ”Sveriges mest beundrade man”. För övrigt är hon
göteborgare, morsa och nyfrälst vardagsmotionär.

23 maj

Föreningen Pennskaftet, för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, delar sedan 1989
ut ett pris, Pennskaftspriset. Det ska gå till en eller flera kvinnliga journalister i Västsverige som
har gjort ett föredömligt journalistiskt arbete. Till prissumman på 10 000 kronor
har de västsvenska medierna Borås Tidning, Göteborgs-Posten, GT, SVT
samt Västra journalistföreningens stiftelse bidragit. De senaste årens pristaHAR DU BETALT
gare är Afrah Nasser, 2016 och Siri Reuterstrand, 2015.
MEDLEMSAVGIFTEN
FÖR 2017?
Tid:23 maj kl 19:00 – ca 21:00. Vi har ett effektivt årsmöte och delar sedan
200 KRONOR
ut årets Pennskaftspris till en än så länge hemlig pristagare. Kvällen fortsätTILL VÅRT PLUSGIRO
ter med föreläsning av Kristina Hedberg.
48 46 62-2
Plats: Caféva på Haga Nygata 5, Göteborg.
Kostnad: 140 kronor för vegetarisk soppa med bröd . Kaffe och kaka ingår.
Vin finns till försäljning. Kontanter/swish.
Anmälan: T
 ill: info@pennskaftet.nu senast 17 maj. Bjud gärna med kvinnliga journalist- och fotografkollegor.

Inför årsmötet: •Vill du engagera dig I Pennskaftets styrelse? Vi behöver fler engagerade personer i vår trevliga grupp. • Nästa år fyller föreningen 30 år. Förslag är att bilda en grupp som jobbar med jubileet. Vill du vara med? Hör av dig till vår mejl så berättar vi mer!
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