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Katarina Sahlin får Pennskaftspris
Pennskaftspriset går i år till Katarina Sahlin, producent för ”På spåret” på SVT.
Föreningen Pennskaftet, för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, delar ut årets
Pennskaftspris till journalisten Katarina Sahlin, just nu producent för ”På spåret” på SVT.
Motiveringen till priset lyder:
”Katarina Sahlin har med en idrottskvinnas hundraprocentiga fokus gett sig in i matchen oavsett om det är fråga om nyheter eller nöje. Hon var med och lotsade ”Debatt” till höga tittarsiffror och hon har inte väjt för hårda passningar eller att ratta ”På spåret”. Hon vågar leda, ber inte
om ursäkt för sig och är på så vis en inspiration för kvinnliga medarbetare.”
Katarina Sahlin började som reporter på Arbetet Nyheterna, fortsatte till GP som nöjesjournalist för att landa på SVT i Göteborg. Där har hon arbetat som redaktör på Debatt och är numera producent för På Spåret.
I juryn för pennskaftspriset sitter journalisterna Anna Hammarén, Josephine Freje Simonsson,
Agneta Slonawski och Belinda Ohlsson. Till prissumman på 10 000 kronor har de västsvenska
medierna Borås Tidning, Göteborgs-Posten, GT och Sveriges Radio Göteborg bidragit.

För mer information: Anna Gerdrup 0703-23 50 04, ordförande Föreningen Pennskaftet.
Agneta Slonawski, 0705-97 36 55, ordförande juryn för Pennskaftspriset.
Prisutdelning: Sker vid Pennskaftets årsmöte idag, torsdag 3 maj cirka klockan 19:00 på
Caféva på Haga Nygata 5, Göteborg.
Föreningen Pennskaftet: Är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige.
Föreningen bildades 1988 av en grupp kvinnliga journalister, främst frilansare. Föreningen
Pennskaftet delar ut ett årligt pris, Pennskaftspriset, till en eller flera kvinnliga journalister i
Västsverige som har gjort ett föredömligt journalistiskt arbete. Pristagaren utses av en jury sammansatt av föregående års pristagare och medlemmar som väljs på årsmötet.
Tidigare pristagare: De senaste årens pristagare är: 2007 Johanna Bäckström Lerneby, 2008
Hanna Nyberg, 2009 Anna Hammarén, 2010 Josephine Freje Simonsson, 2011 Belinda Ohlsson.
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