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Siri Reuterstrand får årets Pennskaftspris
2015 års Pennskaftspris går till Siri Reuterstrand, frilansjournalist, författare
och ordförande i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter.
Föreningen Pennskaftet, för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, delar varje år ut ett pris, Pennskaftspriset. I år går det till Siri Reuterstrand.
Motiveringen till priset lyder:
”Pennskaftspriset 2015 tilldelas Siri Reuterstrand, ordförande i Föreningen för Sveriges
kulturtidskrifter, för hennes trägna arbete för en stark kultur- och idédebatt. Hon får priset särskilt för den framgångsrika kampen mot förslaget om slopat tidskriftsstöd.”
Till Pennskaftsprisets prissumma på 10 000 kronor har de västsvenska medierna
Borås Tidning, Göteborgs-Posten, GT, Sveriges Radio och SVT bidragit. Juryn för
Pennskaftspriset består i år av journalisterna Lina Färm, Helene Bergman, Maja Kristin
Nylander, Cecilia Köljing och Sofia Hultqvist.
Bakgrund:
Siri Reuterstrand är frilansjournalist, barnboksförfattare och ordförande i Föreningen för
Sveriges kulturtidskrifter. Hon bor i Göteborg. Under hösten var hon frontfigur i kampen mot förslaget om kraftigt slopat tidskriftsstöd, när alliansen ville spara 15 miljoner
kronor, 75 procent av stödet.
Under 2014 beviljades 91 tidskrifter stöd på 19 miljoner. Utan det skulle många kämpande redaktioner tvingas att lägga ner. Kampen drevs i och utanför riksdagen, på opinions- och kultursidor, i tv-soffor och inte minst på Twitter. Några dagar innan jul backade alliansen efter massiv kritik. Det var en viktig delseger, enligt Siri Reuterstrand, som
påpekade att stödet legat på samma nivå de senaste 20 åren.
För mer information: Lina Färm, 073-380 91 92, ordförande i juryn för Pennskaftspriset.
Carina Haglind Ahnstedt, 070-673 26 36, sekreterare Föreningen Pennskaftet.
Prisutdelning: Vid Pennskaftets årsmöte tisdag 5 maj 19:00, Caféva, Haga Nygata 5 E, Göteborg. Bilder kommer att finnas, tagna av fotograf Marie Ullnert.
Föreningen Pennskaftet: En förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige. Föreningen bildades 1988 av en grupp kvinnliga journalister, främst frilansare. Föreningens syfte är att stärka kvinnliga journalister i deras yrkesutövning genom att ordna möten som kan ge både kunskap och inspiration. Det årliga priset,
Pennskaftspriset, ska gå till en eller flera kvinnliga journalister i Västsverige som har gjort ett föredömligt journalistiskt arbete. Priset har delats ut sedan 1989. Pristagaren utses av en jury sammansatt av föregående års pristagare och medlemmar som väljs på årsmötet.
Tidigare pristagare: Maja Kristin Nylander, Cecilia Köljing och Sofia Hultqvist, 2014,
Nadja Yllner, 2013, Katarina Sahlin, 2012 , Belinda Olsson, 2011, Josephine Freje Simonsson, 2010, Anna
Hammarén, 2009 och Hanna Nyberg, 2008.
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